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Pantans plens

Edició especial

Catalunya acumula
una reserva d’aigua
mai vista ■ P24,25

Reedició limitada de
‘Mortadelo y Filemón’ i
‘El capitán Trueno’ ■ P34,35
Economia

Revolta violenta
a Londres

El BCE es
veu abocat
a comprar
deute italià
i espanyol
P13
Societat

La visita
papal porta
30.000
joves fins a
Catalunya

Agents antiavalots de la policia britànica davant d’un edifici en flames al barri de Tottenham, al nord-est de Londres ■ STEFAN WERMUTH / REUTERS

INCIDENTS · El barri de Tottenham es rebel·la per la mort d’un noi de
raça negra a mans de la policia BALANÇ · Edificis i vehicles cremats,

botigues saquejades, 40 manifestants detinguts i 30 ferits

Hi faran estada
abans d’anar a
Madrid per la
jornada de joventut
P20,21

■ P8

Europa-Món

Europa-Món

Les protestes dels
“indignats” arriben
als carrers d’Israel

Al-Assad no
Joaquim
fa cas de
Forn
l’ONU i
“No podem
continua
permetre que
matant civils hi hagi tants furts

Centenars de milers d’israelians reclamen
al carrer millores socials i Netanyahu es
veu forçat a prometre solucions ■ P9
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Ens
ha arribat

Biescas, 15
anys després i
víctimes sense
cobrar

Apunts

Les cares de la notícia

Ahir es van complir
quinze anys de la
tràgica riuada de
Biescas (Osca), que
va arrasar el càmping Las Nieves i

que va costar la vida
a 87 persones. 183
persones més van
resultar ferides. Segons diversos mitjans aragonesos, al-

menys 14 famílies
encara no han cobrat
la indemnització. I
això que des del
2005 existeix una
sentència de l’Au-

diencia Nacional que
condemna l’Estat i el
govern d’Aragó a
compensar les famílies de 62 víctimes
mortals.

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

Lluís
Martínez

MIR
En alguna cosa ens hem
equivocat terriblement. No
em posaré a buscar els
responsables, perquè ompliríem pàgines i no en
trauríem l’aigua clara.
L’exemple es refereix
als metges, però crec que
el podríem fer extensiu a
qualsevol carrera superior.
La formació dels nostres
metges és excel·lent. Per
començar, han de superar
el filtre de la selectivitat i
d’una nota de tall que garanteix que només hi accedeixen el més brillants o
els més estudiosos. La
carrera tampoc no és que
sigui una passejada entre
les flors. I després arriba
l’etapa de la formació, que
és on en realitat aprenen la
seva especialitat i l’ofici.
L’etapa de metge intern
resident (MIR) acostuma a
durar uns quatre anys. Fa
un temps, en l’etapa en
què l’economia funcionava bé, tots aquests metges acabaven col·locantse en un o altre hospital.
Però ara, amb les retallades, les bones perspectives s’han torçut. De manera que, davant la perspectiva de passar a l’atur
després d’anys de sacrificis, hi ha alguns metges
que es plantegen tornar a
presentar-se a l’examen
MIR per aconseguir una
nova plaça i tenir feina assegurada durant quatre
anys més. N’hi ha per tirar
el barret al foc.
Perquè l’alternativa és
marxar a llocs on encara
hi ha demanda de metges.
N’hi ha prou amb conèixer
l’idioma, i amb la capacitat
que tenen aquests joves,
adquirir-lo és fàcil.
El problema som nosaltres, com a país. Representa que hem dedicat milers i milers d’euros a formar aquests joves per tenir una bona atenció i ara
han de marxar. El que he
dit: n’hi ha per tirar el barret al foc.

-+=
TINENT D’ALCALDE AJ. BARCELONA

Joaquim
Forn
La seguretat
ben entesa
El primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona sembla que té les idees clares en matèria de seguretat: cal una millor
col·laboració i cooperació entre la
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra per aconseguir més eficàcia. El fitxatge de Joan Delort com
a gerent de l’àrea contribuirà a fer
possible aquest escenari.
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PRIMER MINISTRE D’ISRAEL

Benjamin
Netanyahu
Oportunisme
interessat
El primer ministre israelià s’ha
vist obligat a crear una comissió
d’experts per analitzar les mancances de la població, que dissabte van mobilitzar més de
300.000 persones. Ni Israel és
el paradís ni Netanyahu se salva
de les manifestacions dels “indignats”. Però s’ha espavilat
veient caure la seva popularitat.
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PRESIDENT DE SÍRIA

Baixar
al-Assad
El genocidi que
no s’atura
El suposat gest d’obertura del règim sirià és
clar que va ser un simple gest de maquillatge
davant la pressió internacional. El president
del país no està disposat a acceptar que algú
pugui discrepar d’ell i reprimeix amb la màxima contundència totes les expressions populars que van contra el règim. Al-Assad és
un criminal de guerra que es manté al poder
fent ús de les armes. La comunitat internacional hi ha de fer alguna cosa.
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FUTUR PRESIDENT D’ERC

Oriol
Junqueras
Democràcia
saludable
El futur president d’ERC s’ha
mostrat favorable a convocar
primàries per escollir el candidat del partit a les eleccions espanyoles del 20-N. Ho fa després que Joan Ridao es resisteixi a renunciar a ser el número
u per deixar pas a Alfred Bosch.
Unes primàries són un gest de
democràcia saludable.

Ara torno

Efectes especials
——————————————————————————————————————————————————

Pep
Riera
Philippe Claudel és un escriptor francès reconegut i
des de fa tres anys també
és autor i director de dues
pel·lícules, Fa molt temps
que t’estimo (Il y a longtemps que je t’aime), que
fa poc van passar pel 33, i
Silencio de amor. La primera és un drama extraordinari, d’una gran força
i al mateix temps d’una
delicadesa sublim, interpretat de manera commovedora per Kristin Scott
Thomas. Fa pocs dies vaig
mirar la cartellera i vaig
veure una novetat signada per Claudel. Cap al cinema, doncs. Aquesta vegada és una comèdia. Silencio de amor, l’han tra-
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duït. Primer vaig pensar:
quina mania a canviar els
títols. L’original és Tous
les soleils. No calia canviar-lo, tot i que quan la
vegin, si la veuen, o si ja
l’han vista entendran que
aquest títol que li han posat també és justificable.
No els explicaré la pel·lícula, evidentment. Només els donaré la meva
opinió: val molt la pena.
Amb els matisos que calgui: és una mica fantasiosa, té alguna trampeta,
però amb tots els defectes
és una pel·lícula profundament humana. Una
història de ficció que no
demana gaire predisposició per emocionar. No té
efectes especials, però
provoca efectes molt especials en la sensibilitat
de l’espectador. De pel·lícules com aquesta, jo en
dic “pel·lícules de persones”. Gent que viu, que

pateix, que es relaciona,
que s’enamora, gent a qui
li passen coses amb altres
persones. No cal que siguin coses extraordinàries ni que els personatges siguin extraordinaris.

No, ordinaris amb relacions ordinàries. Silencio
de amor no és una obra
mestra, ni molt menys.
Sota l’aparença de comèdia, no ens endinsa en les
grans pulsions vitals de

ANTHONY GARNER

l’espècie humana, com
fan les obres mestres. Però toca petites pulsions
quotidianes, i no per això
menys vitals. Em sembla
que ara en general es fa
un cinema que utilitza els
efectes especials per fer
pel·lícules que s’assemblin al màxim possible a la
realitat. O obres tan despullades de ficció que
s’apropen més al documental que a una pel·lícula. Ja no t’expliquen històries, et plantifiquen la
realitat sense ser-ho.
Aquesta és una pel·lícula
imperfecta, irregular, diran els crítics. I no els faltarà raó. Però a mi em venia de gust reivindicar
una obra de ficció que no
pretén calcar la realitat,
sinó presentar-nos una
història tan imperfecta
com ho és aquest gran artefacte agredolç que és la
vida.
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La frase
del dia

“La situació és tan greu que en comptes d’anar de vacances el
govern s’hauria de reunir i analitzar-ho i no esperar un miracle”
Joan Hortalà, PRESIDENT DE LA BORSA DE BARCELONA

A la tres

EDITORIAL

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

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

El preu de la prosperitat

S

egurament, mentre llegiu el
diari que teniu a les mans ja us
hauran arribat prou notícies
per fer-vos una idea de la magnitud de la tragèdia provocada avui, dilluns, a les borses europees per la rebaixa de la qualificació del deute nordamericà, que accelerarà encara més
l’hora de la veritat per als líders europeus. Dies enrere, des d’aquestes mateixes línies advertíem que la Unió Europea haurà de decidir molt aviat entre
la dissolució de l’Euro o l’avançament
de veritat cap a una unió fiscal i de polítiques econòmiques.
Els EUA, precisament, van fer
aquest pas fa 220 anys, quan el nou govern federal va fer-se càrrec dels deutes dels estats de la Unió, acumulats
durant la guerra revolucionària contra
la Gran Bretanya. Aquell deute, segons
va escriure Alexander Hamilton, un

“Agradi o no a
alemanys, francesos
o britànics, ha
arribat el moment
de cedir més
sobirania”

dels pares fundadors i el primer secretari del Tresor americà, va ser “el preu
de la llibertat”.
Molt probablement, la Unió Europea
haurà de fer ben aviat el mateix pas
que van fer els nord-americans fa més
de dos segles, amb un èxit evident.
Haurà de crear una veritable unió fiscal i de polítiques econòmiques, fins i
tot al preu d’assumir deute dels estats
membres i d’emetre deute públic europeu, els ja famosos eurobons. El continent no es pot permetre el fracàs que
significaria retrocedir en la unió monetària. Agradi o no a alemanys, francesos o britànics, ha arribat el moment
de cedir més sobirania i fer un salt endavant cap a una federació europea
d’estats. En el nostre cas, segurament
aquest avenç radical de la UE no serà
“el preu de la llibertat” de Hamilton, sinó “el preu de la prosperitat”.

El timbal
Perseguit
Trenta-quatre dies seguits.
No sé si és una xifra de rècord o algun lector la podria
superar. Segurament sí. És
la xifra de dies consecutius
en què el meu mòbil ha sonat entre les onze i les dotze
del matí. Sempre és el mateix número. Ho reconec,
els primers dies no vaig despenjar perquè no sabia qui
era. Un dia em va agafar
desprevingut i ho vaig fer.
Era un noi que m’oferia canviar de companyia de telefonia. “No m’interessa”, li vaig
dir, educadament. “Per
què?” “Doncs perquè ja estic bé on estic i no vull canviar”. “Vostè mateix, si vol
perdre diners”. La paciència
es va acabant. “Sí, és cosa
meva i no n’ha de fer res”.
Vaig penjar. Ara fa 24 o 25
dies, no ho sé exactament. I
des de llavors cada dia la
trucada. Em sento perseguit. I no hi ha res
a fer.

Joan
Rueda

Desclot

Catarroja descoberta!

A

quests dies estan caient
de la figuera els darrers
fruits tardans. L’enèsim
combat entre el nonat –albat?–
Oriol Junqueras i Joan Ridao –la
veu d’Esquerra i pròpia a Madrid–
ha fet que els articulistes –pocs–
que encara no havien constatat
l’alta capacitat corrosiva
republicana s’hagin finalment
desvetllat. Alguns d’aquests
columnistes havien gaudit de
càrrecs durant el darrer govern
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tripartit i alguns també entre ells
havien fomentat la cacera de
l’heretge. A Esquerra i entre pocs
periodistes –ai!– que s’hi han
identificat totalment el costum
habitual ha estat estigmatitzar la
discrepància de manera sectària.
Qui els ha criticats –de bona o
mala fe– ha estat immediatament
identificat amb l’“enemic”. Així, els
objectius assenyalats com a
“convergents”, “carodistes”,
“carreteristes” i tots els -istes que

han calgut han estat
incomptables. Ara, apartats de
càrrecs i festes, els que
fomentaven aquests pogroms
entre companys acaben de
descobrir que el seu partit té
tendència “caïnita”. Enhorabona! I
benvinguts al
gueto!

Vicent
Sanchis

La complexa
aposta
d’Esquerra
L’elecció del cap de cartell
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) en les pròximes
eleccions estatals ha entrat en els
últims dies en un procés que podria
complicar-se si no és que totes les
parts implicades fan una aposta
perquè s’imposi el seny i els interessos del partit per damunt de les
picabaralles personals que tant de
mal han fet en aquest partit en els
últims anys. L’ambient de foc nou i
renovació que viu el partit no és,
dissortadament, el més idoni per
afrontar una campanya electoral
que en principi no estava prevista
fins al mes de març. Per tant, Esquerra haurà de prémer l’accelerador en un moment en què a la formació li convenia anar amb peus de
plom i moviments pausats cap a la
renovació de la direcció i la celebració d’un congrés a la tardor que ha
de ser decisiu.
El cas és poc convencional,
certament. D’entrada, perquè el
candidat teòricament oficialista,
Alfred Bosch, és impulsat per Oriol
Junqueras, que actua com a home
de consens però que, no cal oblidar-ho, encara no ha estat escollit
tot i que la seva és l’única candidatura presentada. Per acabar-ho
d’adobar, l’aposta de Bosch deixa
fora Joan Ridao, que a més de ser
l’actual màxim dirigent del partit a
Madrid és, no es pot oblidar, el vigent secretari general d’Esquerra.
Tot plegat, una situació complexa
que només es pot entendre des de
la difícil situació que viu el partit i
que només es pot resoldre si, ara
més que mai, tots els actors implicats actuen amb la generositat necessària per arribar a la millor solució per al partit. ERC no es pot permetre una altra guerra fratricida,
per la seva salut interna i per respecte a un electorat potencial que
observa expectant i confús.
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Rivera vol fer
coalició amb
UPD a les
espanyoles

Política

El president de C’s
descarta anar al
Congrés i optaria per
Díez com a número 1
de la hipotètica llista

Reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat celebrada el passat 19 de juliol. Era la primera trobada de l’òrgan celebrada en dos anys ■ REDACCIÓ

El govern confia a lligar abans
del 20-N l’acord sobre el Prat
VIABLE Duran veu factible materialitzar el pacte de la bilateral sobre una “junta de vigilància” amb majoria catalana a
l’aeroport d’aquí a l’octubre CALAIX El compromís estatal de cogestió del de Reus, Girona i Sabadell quedaria pendent
Maria Altimira
BARCELONA

La incertesa generada per
l’avançament dels comicis
espanyols i el més que probable triomf popular a les
urnes té moltes arestes.
Sense anar gaire lluny: els
acords i els compromisos
assolits sobre el model aeroportuari català en el
marc de la comissió bilateral Estat-Generalitat de finals de juliol.
En aquest context, Josep Antoni Duran i Lleida,
cap de llista de CiU per al
20-N, va assegurar a
aquest diari que considera
factible lligar l’acord sobre
l’aeroport del Prat embastat durant la reunió bilateral (i impulsat per una moció d’ERC aprovada pel
Congrés dels Diputats) de

La data

La xifra

31.12.11

9

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

L’adjudicació a l’empresa
concessionària del Prat hauria d’estar resolta, d’acord
amb les previsions.

membres han d’integrar la
“junta de vigilància” amb majoria catalana (govern, ajuntaments i societat civil).

cara al proper mes de setembre o octubre, a tot estirar. El pacte inclou la
creació d’una “junta de vigilància” amb majoria catalana (5 dels 9 membres)
menada a controlar i fer
un seguiment del contracte de concessió del Prat.
Amb tot, el govern no intervindria en l’adjudicació
perquè, d’acord amb el calendari fixat, la creació
d’aquest ens fiscalitzador i

la privatització de l’aeroport han de ser simultànies. L’Estat va preveure
aleshores que la concessió
del Prat hauria d’estar resolta abans del 31 de desembre, vora un mes i mig
després de la nova data
electoral.
Amb tot i malgrat
l’avançament dels comicis, el líder d’Unió es va
mostrar confiat que,
d’aquí al 20-N, “hi ha
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temps perquè el pacte es
materialitzi”. Fonts del
Departament de Territori
i Sostenibilitat van confirmar que el procés avança
d’acord amb les previsions. Un optimisme que
Duran no subscriu en el
cas de l’aplicació del model
de cogestió dels aeroports
de Reus, Girona i Sabadell
a què també es va comprometre Madrid en el si de la
comissió i que, al seu parer, quedaria pendent. Això, bo i assumint que la
pronosticada victòria dels
populars no posi pals a les
rodes al desplegament
d’aquest acord. Precisament ahir, el portaveu del
PP a la comissió de Foment, Andrés Ayala, va
carregar contra el procediment i el model de privatització d’Aena. ■

Pactes amb un futur incert

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

Més enllà dels avenços relatius al model aeroportuari català, la comissió bilateral Estat-Generalitat celebrada el
passat 19 de juliol a Madrid
també va servir per pactar la
cessió d’aproximadament
150 edificis propietat de la
Seguretat Social i destinats a
la sanitat al govern. L’acord,
que es podria veure afectat
pel nou calendari electoral,
preveu que, en un període de
sis mesos, una ponència elabori la llista i taxi el valor dels
immobles a traspassar entre
els que es compten vuit hospitals, així com ambulatoris i
la seu de l’ICS. Encara que el
traspàs no es completi fins
d’aquí a sis mesos, va assegurar aleshores el vicepresi-

dent espanyol de Política
Territorial, Manuel Chaves,
“res no impedeix que es vagin definint els immobles”.
També en el terreny de les
ponències, en la reunió es va
pactar obrir una ponència
que estudiï el possible traspàs de l’arxiu del fotoperiodista Agustí Centelles a la
Generalitat. La comissió,
d’acord amb el compromís
assolit, estarà integrada per
membres de la conselleria i
del Ministeri de Cultura, així
com pels hereus de l’autor.
La creació de la comissió respon a la venda per part dels
fills de Centelles del seu arxiu
d’imatges al Ministeri de Cultura després d’una polèmica
negociació amb el govern.
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Junqueras
advoca per triar
el cap de llista en
unes primàries
a El futur president d’ERC opta per aquesta via atès que

Ridao no vol renunciar a ser número 1 a Madrid en favor de
Bosch a No tem, diu, el desafiament del secretari general
BARCELONA

“Sempre, si és possible”
“Quan Marta Rovira [la futura secretària general
d’ERC] i jo vam aconseguir els avals a la nostra
candidatura per dirigir el
partit, ens vam presentar
amb el compromís de procurar, sempre que sigui
possible, que hi hagi processos de primàries”, va
declarar. Així, malgrat que
l’avançament de les eleccions suposa un contratemps per a l’organització
de les eleccions internes,
Junqueras sosté que tenen “temps de sobres” per
dur a terme aquest procés.
El també eurodiputat va
assegurar que no tem el
desafiament que li planteja l’actual secretari general del partit i es va mos-

trar confiat en el sentit
que el seu nou projecte té
el suport de les bases. Junqueras opina que aquest
exercici de democràcia no
necessàriament ha de provocar noves divisions, sobretot –va considerar–
atesa la llarga tradició de
lluites i escissions d’un
partit en què la depuració
interna es llegeix com un
element que contribueix a
l’enfortiment.
Pel que fa a Bosch, el futur president es va mostrar convençut que és el
que encarna més bé el seu
compromís de trobar “la
millor combinació possible entre renovació i experiència”, ja que, al seu
parer, posseeix una llarga
trajectòria política encara que mai no hagi estat
diputat. Amb tot, Junqueras va evitar pronosticar si, amb la renovació
que ell i Bosch representen, n’hi ha prou per iniciar la remuntada que
tant anhela l’actual direcció d’ERC. “La feina ben
feta sovint necessita un
temps per veure’s reflectida”, va advertir. ■

104003-1038965V

Per evitar més cremadisses, de vegades, és millor
tirar tota la llenya al foc.
Aquesta és l’opció per la
qual ahir va advocar en
ferm el futur president
d’ERC, Oriol Junqueras.
En una entrevista a
l’agència Efe, l’actual alcalde de Sant Vicenç dels
Horts va defensar la celebració de primàries per
triar el nou cap de llista
dels republicans a les eleccions espanyoles del 20 de
novembre.
L’anunci arriba després
que Joan Ridao, actual secretari general i líder del
grup a Madrid, hagi insistit en la seva voluntat d’encapçalar la llista d’Esquerra malgrat que no té el suport dels futurs dirigents,
que aposten per la candidatura d’Alfred Bosch.
Junqueras, que no ha pogut convèncer Ridao perquè s’hi presenti com a número dos i cedeixi el pas a
Bosch, va voler donar valor a la seva aposta per les
primàries. L’alcalde de

Sant Vicenç dels Horts va
remarcar que el consell
nacional, convocat per al
dia 3 de setembre, també
té la potestat de designar
directament el cap de llista, i també recordava que
facilitar la celebració de
primàries és un dels objectius del nou equip, que ell
mateix encapçala.

Junqueras i Rovira, que encapçalen la futura direcció, aposten per Bosch a Madrid ■ M. PÉREZ

Les frases

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

“Ja que les eleccions
espanyoles seran el
20 de novembre, i no
a l’octubre, tenim
temps de sobres per
fer primàries”

“Ens vam presentar
amb el compromís de
procurar, sempre que
sigui possible, que es
faci aquest procés”
Oriol Junqueras

FUTUR PRESIDENT D’ERC

EDICTE

Terrassa, 3 d’agost de 2011
Alfredo Vega i Lòpez, tinent d’alcalde
Àrea d’Hisenda i Serveis
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861922-1040385J

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, mitjançant resolució de data
14 de juliol de 2011, ha aprovat inicialment el projecte “Complementari del Projecte
executiu de millora de la Urbanització del carrer Núria” redactat pels tècnics municipals
el juliol de 2011 (COAP 33/2011) amb un pressupost d’execució material de cent
quaranta-vuit mil dos-cents seixanta euros amb cinquanta-nou cèntims (148.260,59 €),
un pressupost de contractació sense IVA de cent setanta-sis mil quatre-cents trenta
euros amb onze cèntims (176.430,11 €) i un pressupost de contractació amb IVA de
dos-cents vuit mil cent vuitanta-set euros amb cinquanta-tres cèntims (208.187,53 €). El
termini d’execució de les obres previst és de dos (2) mesos dins del termini total de les
obres d’urbanització principals del carrer Núria. Aquesta actuació, igual que les del
projecte principal, està inclosa dins el marc d’actuació del Pla de Barris de la Maurina.
El document s’exposa a informació pública durant un període de TRENTA (30) DIES
comptat des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial
de la Província i a la premsa local, i pot consultar-se en l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territori (c/ Pantà, 20, 2a planta).

816766-1033830J

Redacció

La data

—————————————————————————————————

03.09.11

El consell nacional d’ERC
haurà de designar candidat
o convocar primàries per
triar cap de llista a Madrid.
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Entrevistes del Parlament

Eva Granados. Diputada del PSC

“Jo sempre n’he fet,
de política”
M.A.
BARCELONA

“M

olt intens”. Així defineix
Eva Granados
el seu aterratge a la vida
parlamentària. Amb un discurs
amarat de l’argumentari sindicalista i impregnat de voluntat de canvi,
Granados es va estrenar com a diputada el mes de desembre passat.
“Temps difícils per a la política...”.

A la imatge, Albert Rivera amb els seus companys de grup
durant una sessió al ple del Parlament ■ ANDREU PUIG

Complicats i en molts sentits...
Sí, estem enmig d’una greu crisi
econòmica, de l’emergència del moviment dels “indignats” i en un moment delicat per a l’esquerra. Sense
anar més lluny, el meu partit, el
PSC, arrossega dues derrotes electorals i, precisament per això, ara
és quan s’ha de fer feina. És des de
l’esquerra que s’ha d’evitar que els
mercats siguin els que dictin el pas
de la política.

QUIM PUIG

El doble salt mortal

Per això va fer el salt a la política?
Jo sempre n’he fet, de política. Vaig
començar al consell escolar quan
només tenia catorze anys. I abans
de fer el salt a la política de partit,
com a diputada del PSC, treballava
a la UGT. Per mi fer política és la
forma d’implicar-me en allò que
crec: la justícia social.

Forma part de la comissió de Polítiques Familiars del Parlament. Com
es traduiran i quina dimensió tindran
les retallades en aquest àmbit?
El més greu de les tisorades en termes de política familiar és com afecten la pobresa infantil. No retallar el
futur dels infants hauria de ser una
màxima. Quan redueixes les beques
de menjador i els ajuts a les famílies
amb fills de fins a tres anys estàs
augmentant la pobresa infantil. I això, que avui està passant, no ens ho
podem permetre. Una cosa és retallar en infraestructures, en polítiques més adreçades a l’oci, com ara
els casals d’estiu, i una altra de ben
diferent és hipotecar el futur dels
infants.

Eva Granados (Barcelona, 1975) acaba

per convertir-se en diputada. Aquestes

de fer un “doble salt mortal”. Així defi-

són les seves primeres vacances d’es-

neix la diputada del PSC la pirueta que

tiu des que es va convertir, de cop, en

ha hagut de fer per gestionar l’eclosió

mare i diputada. “He hagut d’aprendre

de “dos grans canvis” en la seva vida:

moltíssim en molt poc temps”, explica.

l’assumpció d’un escó al Parlament i

L’últim llibre de Haruki Murakami,

l’adopció del seu fill Marcus. “Hi ha

1Q84, l’ajudarà a relaxar-se, diu, durant

Redacció

aquests anhelats dies de repòs.

BARCELONA

molts dies que quan marxo a treballar
el nen dorm i quan torno a la nit ja és al
llit”, assegura. Addicta a la lectura i

I quina és la diferència entre fer-ho
des dels sindicats i des d’un escó?
Els temps i les regles. A la cambra,
tot va a una velocitat molt més lenta i tot és més rígid, hi ha un munt
de tràmits. Des que planteges una
iniciativa o demanes informació al
govern fins que la proposta es debat
o obtens la resposta, poden passar
mesos i això ho complica tot.

oient radiofònica empedreïda, Granados estava afiliada al PSC des de l’any
1999 però no va ser fins al mes de gener passat que va deixar la lluita sindical

“No retallar el futur dels
infants hauria de ser una
màxima”
“Des del PSC defensem
que els nous contractes
hipotecaris incloguin
l’opció de la dació en el
pagament”

Un altre dels grans drames socials
és el d’aquelles famílies que perden l’habitatge i continuen endeutades. Creu que es posaran d’acord
per impulsar la dació en el pagament de les hipoteques?
Aquesta és la meva esperança.
Hi ha una comissió parlamentària que hi està treballant i nosal-
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C’s aposta per
una coalició
amb UPD de
cara al 20-N

tres, des del PSC, defensem la
mesura. Creiem que els nous
contractes han d’incloure l’opció de la dació en el pagament i
buscar alternatives per ajudar
aquells que ja van contraure un
compromís amb el banc quan
aquesta possibilitat no existia i
ara no poden assumir els deutes... En aquesta comissió hi intervé un excompany meu de la
UGT.
Ara vostè és a l’altra banda...
Sí... De fet, fa ben poc els empleats
d’Alstom, on jo també havia treballat, es van manifestar entorn del
Parlament. No ho sé, tot plegat et fa
pensar un munt, prens consciència
de la responsabilitat d’ocupar un seient a l’hemicicle. ■

a Díez veu inadequat i poc seriós que

Rivera llanci la proposta indirectament
a través dels mitjans de comunicació

El president de Ciutadans
(C’s), Albert Rivera, va
mostrar disposició perquè
la seva formació concorri a
les eleccions espanyoles
juntament amb Unión,
Progreso y Democracia
(UPD), alhora que va descartar anar a fer de diputat al Congrés. En una entrevista a ACN, Rivera va
assegurar que la propera
setmana farà arribar una
proposta “formal” al partit
encapçalat per Rosa Díez
amb la intenció que després de les vacances d’estiu hi hagi una reunió entre ambdues formacions.
Una voluntat d’entesa
que, d’acord amb el líder
de C’s, hauria d’anar més
enllà del 20-N perquè “si es
fan els esforços per sumar,
no només és per a una cita
electoral”. Amb tot, Díez
va considerar que una proposta llançada indirectament des dels mitjans de
comunicació és molt “poc
seriosa” i “inadequada”.
Albert Rivera opina que

Rosa Díez és una persona
“capacitada i preparada”
per encapçalar el cartell
d’una hipotètica coalició
amb vistes als comicis del
20-N i va instar la líder
d’UPD a deixar enrere els
desacords que els últims
anys han evitat que els
partits s’hagin presentat
conjuntament. Per això, el

La frase

—————————————————————————————————

“Una via que pugui
fer d’àrbitre del
bipartidisme i dels
nacionalismes és més
necessària que mai”
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS

president de C’s va afirmar que, malgrat ser plenament conscient que
UPD ha rebutjat aliar-se
amb la seva formació
altres vegades, ara les
circumstàncies són diferents i cal una tercera via
que faci d’àrbitre del bipartidisme PSOE-PP i dels
nacionalismes. ■
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2004

Els estius de l’Estatut (IV)

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

L’instant federal d’Hispània
Sergi Picazo
BARCELONA

L’

instant del federalisme.
Amb Zapatero acabat
d’instal·lar a La Moncloa i Maragall resistint
al Palau de la Generalitat, aquell estiu del 2004 s’imposava
l’ambient federalitzador de l’Espanya
plurinacional de ZP. L’idil·li era màxim. L’era d’Aznar moria estrepitosament després de les bombes de
l’11-M i els vots del 14-M. Les victòries electorals del PSOE i la d’un any
abans del PSC –i el primer govern
d’esquerres de Catalunya des de la
Segona República– havien inaugurat
un camí d’optimisme per als socialistes. Gairebé tot, però, acabaria esguerrat anys després.
A Madrid, s’esperava un Zapatero
decidit a impulsar la reforma plurinacional de l’Estat. Això li donaria un
suport ampli al Congrés amb IU-ICV,
CiU, Esquerra i les minories gallega,
canària i aragonesa. Maragall assegurava a mitjan agost que els canvis
constitucionals serien “imparables”
tot i el PP. Els de Mariano Rajoy continuaven aquell estiu en hores baixes
i desorientats per les teories conspiratives de l’11-M.
A Catalunya, ja s’havia engegat
l’operació Estatut, la reforma més
important en la relació CatalunyaEspanya des de la Transició. El símbol, aquell estiu, era un autocar. Entre el 5 de juliol i el 30 de setembre
l’autocar de l’Estatut va recórrer
unes 60 localitats catalanes amb la
campanya L’Estatut és de tothom
per difondre el procés de reforma estatutària, informar sobre l’Estatut
actual i el del 1932 i facilitar que els
ciutadans participessin en el nou
text amb les seves propostes.
El clímax del federalisme socialista hispanocatalà va tenir lloc a finals
del juliol del 2004. Sobretot arran
d’una entrevista històrica entre Zapatero i Maragall a Madrid: per primera vegada un president català va
ser rebut al palau de La Moncloa amb
la bandera espanyola i la catalana
juntes. Aquell 21 de juliol el Zapatero
plurinacional i plurilingüe de la primera legislatura va firmar d’un sol
cop el trasllat a Barcelona de la seu
de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions; la participació de Catalunya en els consells d’administració de grans empreses públiques com
Aena i Renfe, i, fins i tot, la presència
setmanal de la Generalitat en reunions per dissenyar la política exterior espanyola, entre d’altres. Era allò
mai vist. Espanya capital Barcelona.
Maragall va sortir de la cimera
amb Zapatero proclamant el naixement d’una etapa de “confiança federal” i declarant morta l’Espanya ne-

I què hi
deien?

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

Pasqual Maragall
President de la Generalitat

“Zapatero comprèn bé que
l’Estat no és només la capital. La idea de l’Espanya
plural ha d’anar concretant-se amb reformes estatutàries i constitucionals”
22 de juliol del 2004
Antoni Castells
Conseller d’Economia de la Generalitat

“El nou Estatut inclourà
un model de finançament
molt millor que el concert
econòmic dels bascos”
1 d’agost del 2004
Joan Puigcercós
Diputat i secretari general d’ERC

“Zapatero plantejarà a
Chirac i Schröder que el
català sigui al reglament
lingüístic de la UE”
5 de setembre del 2004
Artur Mas
Secretari general de CDC i cap de l’oposició

Maragall i Zapatero, en un míting del PSC per a les eleccions europees del 2004 a Barcelona ■ L. CRUSET

Portades
de l’Avui
i El Punt

gra de les “tensions interterritorials”
del govern d’Aznar. El nou estatut,
que tenia l’objectiu de transformar
Hispània, començava a néixer. Maragall i, potser Zapatero, no comptaven
amb un PP tan anticatalanista com
es veuria els mesos següents arreu de
l’Estat amb aquell trist “Espanya es
trenca”. El PSOE parlava ja de descentralització, de símbols i de realitats nacionals. I Maragall aprofitava
per arrencar als seus companys de files que “l’Espanya plural ha d’anar
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concretant-se amb reformes estatutàries i constitucionals”. Una altra
cosa és si els uns consideraven un
punt d’arribada el que per als altres
era un punt de partida.
No prou satisfet de donar suport al
futur estatut, Zapatero acceptava
també fer oficial el català a la Unió
Europea. Federalisme total. El Ministeri d’Afers Estrangers va anunciar
formalment la intenció de demanar
que el català, el gallec i el basc tinguessin rang de llengua oficial a la

La primera Diada
de l’Onze de Setembre de Maragall, amb un nou
format de celebració, va ser portada
al diari El Punt
amb el titular:
“Quinze mil persones avalen el nou
acte de commemoració de la Diada proposat pel
govern”. D’aquell
estiu, l’Avui destacava la portada de
la primera cimera
entre Maragall i
Zapatero a La
Moncloa com a
presidents de Catalunya i Espanya,
respectivament.

“La Constitució Espanyola
és millor que l’europea,
perquè reconeixia la nacionalitat catalana”
11 de setembre del 2004

Unió Europea a partir del reglament
lingüístic que es preparava aleshores
aprofitant que Irlanda demanaria el
mateix per al gaèlic. Al final el gaèlic
seria i és oficial, però les altres llengües de l’Estat diferents de l ’espanyol, no.
Als partits, estiu de congrés
També aquell juliol els partits es tancaven per fer els congressos interns.
El PSC confirmava el bon estat de
forma ratificant Maragall, tot i que el
partit quedava a les mans de José
Montilla. El bon rotllo socialista era
tan gran, que Maragall deia això de
Montilla: “No hi ha cap polític al sud
del Pirineu amb el cap tan ben ordenat”. Convergència ratificava la confiança en Artur Mas tot i la derrota
electoral per continuar controlant el
partit en l’era postpujolista. ERC entronitzava Carod-Rovira i Puigcercós
com a tàndem a la direcció, sense saber que el cicle de creixement ja
s’acabava. I Iniciativa, en plena recuperació del vot, apostava per Saura
fent equilibris entre el PSUC i l’ecosocialisme. ■
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Els tancs de
l’exèrcit sirià
assalten Dair
al-Zaur

Europa - Món

Al-Assad llança l’ofensiva
després que l’ONU li
hagués demanat cessar
la violència i d’haver
anunciat eleccions

Els bombers remullen un edifici cremat arran dels aldarulls d’ahir a Tottenham. A dalt a la dreta, un nen passa amb bicicleta pel costat d’un cotxe cremat, i a baix, una botiga saquejada ■ EFE / AFP

Greus aldarulls a Londres en les
protestes per la mort d’un jove
CONSEQÜÈNCIES · Una trentena de persones van resultar ferides al barri de Tottenham DETENCIONS · Almenys una
quarantena de manifestants van ser arrestats DETONANT · La víctima va morir dijous passat a mans de la policia
Redacció
LONDRES

Una trentena de persones,
entre les quals hi havia 26
agents, van resultar ferides en els greus aldarulls
registrats ahir a la matinada al popular barri de
Tottenham, al nord de
Londres, pels quals van ser
detinguts almenys 42 manifestants. Uns aldarulls
que el govern britànic va
qualificar d’“intolerables”.
Els incidents es van produir al final d’una manifestació de protesta per la
mort d’un jove del barri dijous passat a mans de la policia. Els tres-cents manifestants van centrar la protesta davant la seu de la policia de High Road per demanar justícia. Els ànims

La xifra

—————————————————————————————————

La data

300

04.08.11

es van anar escalfant, fins
que la situació va esclatar.
Un autobús de passatgers i
diversos immobles es van
incendiar pel llançament
de còctels molotov. El caos
que es va originar va ser
aprofitat per saquejar algunes de les botigues de la
zona.
El desencadenant dels
incidents va ser un tiroteig
que va tenir lloc dijous pas-

sat a la nit. En el succés, les
circumstàncies del qual
encara s’han d’aclarir, va
morir un jove negre de 29
anys i pare de quatre fills,
Marcos Duggan, pel tret
d’un agent. Duggan era en
un taxi quan va ser detingut en el marc d’una operació especial contra el tràfic
d’armes. Algunes fonts indiquen que el jove va disparar primer contra un

persones van participar en
les protestes per la mort, dijous passat, d’un jove a mans
de la policia.
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—————————————————————————————————

Marcos Duggan, de 29 anys
i pare de quatre fills, mor per
un tret de la policia a Tottenham, al nord de Londres.

agent, que no va resultar
ferit perquè la bala va impactar a la ràdio que portava a la butxaca del pit, però
aquesta versió no és ni l’oficial ni la definitiva. L’organisme de control de la policia investiga com es va produir la mort d’aquest jove,
els familiars del qual lamenten que ningú els hagi
donat cap mena d’explicació. Precisament per
aquests fets, els agents de
policia es van convertir en
el blanc de la ira dels manifestants.
Ahir al matí la policia va
tancar la zona per evitar
més aldarulls, els bombers
intentaven sufocar els incendis que encara cremaven i el servei de neteja municipal feia la seva feina al
popular barri londinenc,

però l’ambient continuava
ahir molt tens i no es descartava que hi hagués una
altra nit d’aldarulls.
“Inacceptable”
El govern britànic va qualificar de “totalment inacceptables” els greus incidents. A través d’un comunicat, un portaveu de Downing Street, residència i
despatx oficial del primer
ministre britànic, David
Cameron, va indicar que
“no hi ha cap justificació
per a les agressions de què
van ser víctimes la policia i
la població, ni per als danys
materials ocasionats”.
La ministra de l’Interior,
Theresa May, va condemnar els incidents. “Aquest
menyspreu per la seguretat
pública i la propietat és in-

tolerable”, va manifestar la
ministra.
El barri de Tottenham,
on es van produir els incidents i on hi ha una gran
tensió racial, és pròxim a
l’escenari d’una de les revoltes més famoses de la
Gran Bretanya fa poc més
de 25 anys. L’octubre de
1985, l’oficial de policia
Keith Blakelock va ser assassinat a ganivetades
quan uns cinc-cents joves
van atacar la policia.
Més recentment, a finals
de l’any passat, en les
protestes d’estudiants universitaris contra la decisió
del govern britànic d’augmentar les taxes de les matrícules, van sacsejar la limusina en què anaven Carles d’Anglaterra i la seva dona, Camilla. ■
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Netanyahu respon a la
protesta més gran d’Israel
a Més de 300.000 persones es van manifestar en diverses ciutats per queixar-se de la carestia de
la vida a El govern crea una comissió d’experts per intentar donar resposta als “indignats”

un canvi social, tampoc no
es pot ignorar el que passa
al món en l’àmbit econòmic, des dels EUA fins a països europeus com ara Itàlia o Espanya. S’ha d’actuar amb responsabilitat”,
va dir el ministre d’Economia, Yuval Steinitz.
De tota manera, el govern israelià va haver de
respondre a la massiva
protesta de dissabte que
va aglutinar molts sectors
del país. A partir de les 9
del vespre, un cop acabada
la jornada sabàtica de descans, sagrada per al judaisme, els manifestants van
començar a congregar-se
als carrers de les principals ciutats. La policia, que
va destacar que en les protestes no s’havia produït
cap incident, va calcular

La frase

—————————————————————————————————

“Sóc sensible a la
protesta. Nosaltres
escoltarem tothom.
Parlarem amb tots”
Benjamin Netanyahu
PRIMER MINISTRE D’ISRAEL

Milers d’israelians al centre de Tel-Aviv en la protesta de dissabte a la nit contra l’augment de preus ■ DAVID BUIMOVITCH / AFP

Redacció
JERUSALEM

Conscient que la seva popularitat cau en picat, el
primer ministre israelià,
Benjamin Netanyahu, va
anunciar ahir la creació
d’una comissió de ministres, observadors i experts
per negociar amb els representants de la protesta
social més gran de la història d’Israel. Unes 300.000
persones van sortir als
carrers de les principals
ciutats israelianes per
queixar-se de preus de
l’habitatge i de la carestia
de la vida, en una protesta

inspirada en la que hi va
haver a l’Estat espanyol i
que s’ha convertit en la
contestació social més
gran que hi ha hagut mai al
país.
“No podem ignorar les
veus que surten del poble.
Donarem solucions reals,
no canvis cosmètics”, va
dir Netanyahu en la reunió setmanal del seu gabinet. En una intervenció
més llarga del que és habitual, el primer ministre va
insistir en la seriositat de
la seva intenció de promoure canvis reals que
permetin a la població beneficiar-se del creixement

econòmic, però també va
insistir en la impossibilitat de “respondre a totes
les demandes, la dificultat
de construir una economia i el context de crisi global”. Netanyahu va apuntar quatre àmbits en què
s’ha de centrar l’equip:
canviar l’ordre de les prioritats, la política impositiva, l’augment de l’accés
dels serveis socials i la millora de la competència i
de l’eficiència dels mercats.
“De la mateixa manera
que el govern no ignora la
impressionant exhibició
de protesta ciutadana per

Imitant l’Estat espanyol

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

Imitant les accions de l’Estat
espanyol, la protesta a Israel
va començar el 14 de juliol
amb una acampada a TelAviv en protesta pels preus
dels habitatges i per la pèrdua de valor adquisitiu. Amb
els dies va anar guanyant seguiment i es va estendre a altres ciutats del país i a altres
sectors de població, ja que a
més dels joves s’hi van afegir
metges, professors i pares de
família preocupats per la rebaixa educativa. Els “indignats” israelians volen una es-

mena a la llei d’edificació que
obligui els contractistes a
construir habitatges assequibles, una reducció gradual
dels impostos indirectes, la
revaluació dels processos de
privatització i un augment del
sou mínim interprofessional
a la meitat del sou mitjà, actualment de 1.766 euros.
També demanen un increment del nombre d’inspectors de treball, bombers, policies, professors i treballadors
socials, i una reducció del
nombre d’alumnes per aula.

que més de 200.000 persones s’havien manifestat a
Tel-Aviv; unes 30.000, a
Jerusalem, i entre 20.000 i
25.000, en diverses ciutats de la resta del país. Els
crits de demanda de justícia social i que “tota una
generació exigeix tenir un
futur” van predominar en
les manifestacions, fent
servir les mateixes consignes popularitzades durant
les revoltes àrabs a Egipte i
Tunísia. En les protestes
no es va veure gairebé cap
sigla de partit polític, una
mostra que el descontentament sobrepassa les divisions polítiques. Els manifestants eren majoritàriament joves i protestaven amb casserolades i
tocs de trompeta. ■

Els EUA ratifiquen el calendari
a l’Afganistan tot i el greu atac
Redacció
WASHINGTON

El Pentàgon va voler deixar clar ahir que les tropes
dels EUA continuaran a
l’Afganistan per completar la seva missió de restablir la seguretat al país, tot
i l’atac de què van ser objecte els seus efectius, el
pitjor en deu anys de con-

flicte. Trenta-un soldats
nord-americans i set d’afganesos van morir en estavellar-se l’helicòpter Chinook en què anaven quan
feien una operació contra
els talibans, els quals van
atribuir-se l’atac. Ni el
Pentàgon ni l’OTAN no
van voler parlar de les circumstàncies en què es va
produir l’atac i es van limi-
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tar a dir que s’estan investigant. Citant una font
anònima del Pentàgon, la
cadena CNN va dir que els
soldats participaven en
una missió de rescat nocturna d’una altra unitat
militar. Segons sembla, 22
dels soldats que anaven en
l’helicòpter eren de la mateixa unitat que el maig
passat va matar Ben La-

den, tot i que aquests no
van participar en l’operació, segons va precisar la
CNN. D’altra banda, al Pakistan un grup d’homes
armats van incendiar una
quinzena de camions cisterna carregats de carburant de l’OTAN, els quals
tenien com a objectiu
abastir les tropes de la coalició a l’Afganistan. ■

Dos camions cisterna en flames després de l’atac de què van
ser objecte a Peshawar, Pakistan ■ ARSHAD ARBAB / EFE
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902 22 10 10

EL CLUB
DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI

de dilluns a divendres

www.clubdelsubscriptor.cat
club@elpuntavui.cat

Matins
de 8 a 2
Tardes
de 4 a 6

11È FESTIVAL DE MÚSICA DE SANT PERE DE RODES

Carles Lama & Sofia Cabruja
piano a quatre mans
Obres de: Brahms, Rakhmaninov
LLOC: Monestir de Sant Pere de Rodes
DIA I HORA: Diumenge 21 d’agost, a les 8 de la tarda
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada : 20 euros

PARCS AQUÀTICS

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

Imatge de les protestes a Maarat al-Numaan extreta d’un vídeo penjat a Youtube ■ EFE
MÚSICA

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

RUTA DEL CÍSTER 2011

Vintage Band d’Amadeu Casas

a L’ofensiva causa desenes de morts a L’exèrcit manté el
setge a Homs a L’ONU exigeix a Al-Assad que cessi la violència

Blues/Jazz arcaic
LLOC: Bellpuig
DIA I HORA: Diumenge 14 d’agost, a les 8 del vespre
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 15 euros

Redacció
DAMASC

INTERLUDI-FESTIVALS DE MÚSICA DE CALONGE

Cobos Mika i Quartet Gerió
‘Tango’, homenatge a Astor Piazzolla
Més informació www.festivalscalonge.cat
LLOC: Castell de Calonge
DIA I HORA: Divendres 12 d’agost, a les 11 de la nit
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 15 euros

CINEMA

Ocine
LLOC: Tarragona - Les Gavarres / Granollers - El Nord / Sant Celoni - Altrium
Girona / Platja d’Aro
x1
OFERTA 2x
Preu de l’entrada: 6,70 euros (Tarragona), 6,50 euros (Granollers),
5,50 euros (Sant Celoni), 6 euros (Girona) i 6,70 euros (Platja d’Aro).
Vàlid de dilluns a dijous (excepte festius i vigílies).
Queden excloses de la promoció les pel·lícules en 3D digital.

MUSEUS

Museu d’Història de Catalunya
Un recorregut per la història de Catalunya des de la prehistòria fins a l’actualitat, amb
escenografies, audiovisuals i interactius
LLOC: Pl. Pau Vila, 3 de Barcelona
DIES I HORARI: Consulteu horaris a www.mhcat.cat
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 4 euros
El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Cal trucar per fer la reserva

902 22 10 10
Atenció al client

Directament
amb la targeta
de subscriptor

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

801175-1037820J
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Els tancs de l’exèrcit
sirià assalten Dair
al-Zaur i Haula
L’exèrcit sirià va entrar
ahir amb tropes de terra,
uns 250 tancs i excavadores a Dair al-Zaur, la ciutat més gran del nord del
país, i a Haula (a la província d’Homs, al centre) per
intentar silenciar les protestes contra el règim del
president Baixar al-Assad,
segons van informar activistes de l’oposició a la cadena CNN.
L’ofensiva, que es va
produir hores després que
el secretari general de
l’ONU, Ban Ki-moon, hagués instant el president
sirià a cessar immediatament la violència contra la
població civil, va causar desenes de morts i centenars
de ferits.
Concretament, l’assalt
a Dair al-Zaur estava sent
intens: diversos testimonis informaven de “fortes
explosions” en diversos
barris de la ciutat, de
franctiradors situats als
edificis més cèntrics i de
nombroses detencions. Alguns barris de la ciutat, situada a 450 quilòmetres
de Damasc, ja van ser bombardejats dijous i divendres passat, segons van do-

La xifra

—————————————————————————————————

250
tancs de l’exèrcit sirià van
entrar ahir a Dair al-Zaur, on
van causar desenes de morts i
centenars de ferits.

nar a conèixer diversos
testimonis, que han denunciat falta d’aliments i
aigua. Les informacions
sobre Haula eren molt més
confuses, tot i que l’ofensiva també era molt forta.
“Protegir el país”
Tot i l’amenaça imminent
de l’assalt, milers de residents a la ciutat van sortir
divendres al carrer per
protestar contra Al-Assad,
que ahir va dir que el seu
“deure” per protegir el
país és actuar contra els
qui “violen la llei”. Al-Assad va fer aquestes declaracions després de la reunió que va mantenir a
Damasc amb el ministre libanès d’Afers Estrangers,
Adnan Mansur.
Dair al-Zaur, a prop de
la frontera amb l’Iraq, és
en una zona tribal. Alguns
dels seus líders han decla-

rat lleialtat al règim, però
no tots. A més, l’exèrcit
continua el setge sobre la
ciutat d’Homs.
Aquesta nova ofensiva
del règim sirià va tenir lloc
tan sols unes hores després que Ban Ki-moon hagués exigit a Al-Assad el
cessament “de manera
immediata” de l’ús de la
força militar contra la població civil. La crida del secretari general de l’ONU,
però, va caure en sac foradat, i el president sirià va
enviar els tancs a Dair
al-Zaur.
Una ofensiva que es
produïa l’endemà que el
ministre sirià d’Afers
Estrangers, Walid alMualem, hagués informat
de la convocatòria d’eleccions abans de final d’any
com a primera mesura
d’aplicació de les reformes
anunciades per Al-Assad
el juny passat.
Al-Mualem
va
fer
aquest anunci davant un
grup d’ambaixadors àrabs
durant una reunió celebrada dissabte a Damasc
en què el ministre d’Al-Assad va ratificar la voluntat
del govern sirià de concretar el programa de reformes anunciat pel mateix
president del país. ■
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Xina Infraestructures
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Nous xocs
entre l’exèrcit
i els islamistes
a Mogadiscio
Redacció
MOGADISCIO

L’accident del tren d’alta velocitat el 23 de juliol passat en què 39 persones van morir i que va fer qüestionar la seguretat en el transport xinès ■ AFP / FILES

La Xina bala

PORS · Un accident molt estrany i evitable fa dubtar de la seguretat dels trens d’alta velocitat
xinesos TENSIÓ · La societat reclama una investigació seriosa sobre les circumstàncies del sinistre,
en què van morir 39 persones ESCÀNDOLS · La corrupció marca el departament de ferrocarrils
Un accident,
evitable, entre
dos trens d’alta
velocitat al sud
de la Xina, el 23
de juliol passat,
Laia
va posar en
dubte la segureGordi
tat de tots els
Pequín
trens bala del
país. El xoc es va convertir en
una evidència del creixement a
qualsevol preu, de la corrupció i
de la censura que definixen la
societat xinesa actual.
Aquell dissabte 23 de juliol al
vespre, un llamp va fer aturar un
tren bala a l’altura de Wenzhou,
i poc després un comboi el va envestir per darrere a 250 km/h.
El xoc es va produir sobre un
pont, i quatre vagons van caure i
un va quedar penjant. Segons
les autoritats xineses, hi va haver 39 morts i 190 ferits, però
les proves d’ADN encara no
s’han acabat i no es descarta que
s’identifiquin més víctimes.
Com van poder xocar dos
trens de tecnologia punta? Per
què els trens bala xinesos no tenen protecció contra els llamps?
Per què des de control no es va
———————————————————

avisar el maquinista que hi havia
un tren aturat a la seva via? Són
tres de les preguntes que han
anat sortint als mitjans xinesos,
fins i tot als oficialistes.
L’endemà de l’accident, tres
alts càrrecs del departament de
ferrocarrils de Xangai van ser
destituïts, incloent-hi el cap del
departament, que va ser substituït per An Lusheng. El nomenament, però, va aixecar crítiques
de seguida. An havia estat desti—————————————————————————————————————————

Per què des de control
no es va avisar el
maquinista que hi havia
un tren aturat a la via?
—————————————————————————————————————————

tuït l’abril del 2008, després
d’un accident de trens a Shandong que va provocar 71 morts.
Un any després va recuperar el
seu antic càrrec.
L’escàndol no és el primer ni
el més important al voltant dels
trens bala xinesos. Al febrer va
ser destituït el ministre de Ferrocarrils, Liu Zhijun, acusat de
corrupció. Liu, anomenat el
gran salt Liu i al qual s’atribuei-
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xen divuit amants, va fer de l’expansió de la xarxa de trens d’alta
velocitat la seva política estel·lar
i el seu gran negoci, amb una organització il·legal de revenda de
bitllets. El 2006 Liu ja s’havia
trobat involucrat en un cas de
corrupció i el seu germà petit va
ser condemnat per haver intentat contractar uns sicaris.
El 2004 la Xina va fer una
aposta estratègica pels trens bala, i amb vista al 2012 el govern
vol tenir 42 línies en funcionament, amb més de 8.000 km de
via. Els trens són dissenys japonesos i canadencs fabricats a la
Xina, que ara intenta vendre’n a
l’Amèrica Llatina malgrat que
no en té la patent. A principi de
juliol, coincidint amb el norantè
aniversari del Partit Comunista
Xinès (PCX), es va inaugurar la
línia de Pequín a Xangai, amb un
recorregut de més de 1.500 quilòmetres en menys de cinc hores
de durada. Des d’aleshores, però, en una desena d’ocasions els
trens s’han hagut d’aturar durant dues hores per problemes
amb el subministrament elèctric.
L’endemà del xoc entre els

trens D301 i D3115, un professor de la Universitat de Tsinghua, la més prestigiosa del país
en enginyeria, va explicar que ell
havia ofert al ministeri un sistema de parallamps per als trens
bala, però que va ser descartat.
El sistema era senzill i econòmic, però aplicar-lo a tota la xarxa xinesa esdevenia massa car.
Els mitjans governamentals
van respondre a la notícia de
l’accident amb cautela. Més de
cinc hores després de l’accident,
la CCTV, la televisió nacional,
encara dedicava els informatius
als atemptats de Noruega. El departament de propaganda de Pequín va ordenar als mitjans que
no investiguessin l’accident i
que se centressin en la cara humana de la tragèdia; “no qüestioneu, no elaboreu, no associeu”,
deia la nota. Tot i amb això, la
setmana següent, fins i tot alguns mitjans governamentals
van publicar editorials i notícies
en què es reclamaven respostes.
“No volem desenvolupament
sense seguretat”, deia la web del
diari del PCX, i “ràbia per la falta
de respostes”, publicava el Global Times. ■

Els carrers de Mogadiscio
van tornar ahir a ser l’escenari d’enfrontaments
entre les tropes governamentals i la milícia islamista Al Shabaab, després
que dissabte el govern somali hagués proclamat la
derrota dels insurgents a
la capital somali. Un anunci precipitat, tenint en
compte que la guerrilla islamista havia dit que la seva retirada era “tàctica”. I
així va ser. Ahir va resultar
ser. Un portaveu de la Missió de la Unió Africana a
Somàlia (AMISOM) va explicar que un grup de combatents d’Al Shabaab havia atacat durant la matinada efectius de la missió
internacional en un dels
barris de la capital. Tot i això, la mateixa font va assegurar que les tropes governamentals, amb el suport
de la missió internacional,
controlen ja la major part
de la capital, on es troben
centenars de desplaçats
d’altres zones del país
afectat per una greu sequera a la recerca d’aliments i aigua. Precisament ells, són les víctimes
del llarg conflicte. I és que
la guerrilla impedeix la
distribució d’ajuda humanitària al país. ■

El tifó ‘Muifa’
es debilita en
el seu camí a la
costa xinesa
Redacció
PEQUÍN

El tifó Muifa, el novè
d’aquest any, es va anar
debilitant ahir a mesura
que avançava cap al nord
de la costa oriental de Xangai, tot i que per prevenció
es van tancar l’accés al tràfic en els grans ponts que
uneixen la ciutat amb les
illes. Més de 20.000 pesquers van rebre l’ordre
d’amarrar i les autoritats
marítimes xineses van demanar a totes les embarcacions que es traslladessin a altres llocs de la costa. Dissabte, més de
200.000 residents de la
província oriental de Zhejiang van ser evacuats. ■
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Economia
EURíBOR
(juliol)
2,183%

PETROLI
(Brent)
109,37 dòlars

TIPUS
(zona euro)
1,5%

BALANÇ

TIPUS
(Estats Units)
0%-0,25%

Xavier
Alegret

Darrere dels atacs

Amb Zhu Min com a
vicedirector de l’FMI,
el país aconsegueix el
primer gran càrrec en
un organisme mundial

Un xinès
governant
el món

OR
(euros/unça)
1.176,67

EURO
(dòlars/unitat)
1,4213

IPC (juny)

PIB (primer trimestre)

ATUR (juliol)

k 5.525

3,3%

En els darrers dos anys, el govern
de Zapatero ha centrat la seva política econòmica en fer allò que es
deia que els mercats exigien. Però
això no només no els ha calmat sinó que els atacs al deute espanyol

L’operadora de
missatges de text vol
ser la primera empresa
de les Terres de Ponent
al mercat de valors

Lleida.net
estudia saltar
a la borsa

l 1,1%

estan fent trontollar una economia
molt menys endeutada que moltes
de les seves veïnes i que la nordamericana, i que ha fet més reformes que les altres. Probablement,
les reformes no han satisfet del tot

k

els mercats, però en què es basa el
darrer atac? Què ha canviat en els
darrers dies perquè es dispari la
prima de risc? Espanya ha pagat la
inseguretat global perquè era l’estat marcat com el proper a caure.

La crisi del deute

Munició exhaurida
DIANA L’atac més cruent al deute espanyol deixa Zapatero sense més ofrena als mercats que un nou consell de ministres
a l’agost i el prec a la UE COST L’Íbex cau un 11,3% i la prima de risc escala un 30% des del bàlsam del segon rescat grec
David Portabella
MADRID

“Els mercats són com un
rellotge espatllat: només
diuen la veritat dos cops al
dia”. Que l’andanada no la
firmi un antisistema sinó
la primera fortuna d’Itàlia i
també primer ministre,
Silvio Berlusconi, denota
fins a quin punt els governants estan farts d’oferir
carnassa en forma d’ajustos socials als insaciables
mercats i que aquests devorin cada nova ofrena
amb més celeritat.
Davant de l’atac més
cruent al deute espanyol
patit aquesta setmana, José Luis Rodríguez Zapatero tornava precipitadament del retir de Doñana i
convocava el seu equip econòmic. Amb la munició
d’ajustos socials esgotada i
amb les eleccions fixades
per al 20-N, però, l’única
ofrena va ser l’anunci d’un
segon consell de ministres
a l’agost i el prec, a la UE,
d’accelerar el rescat grec, i
al BCE, de comprar deute.
Si bé alguns experts
contraindiquen l’obsessió

La data

—————————————————————————————————

La xifra

—————————————————————————————————

21.07.2011 35.165
Es va aprovar el segon rescat grec. Tot i les alces dels
dos primers dies, la borsa
ha caigut un 11,3%.

milions de capitalització
borsària s’han esfumat en
l’última setmana pel desplom de l’Íbex del 9,95%.

en l’escrutini de la borsa
com si fos un termòmetre
fiable de l’economia, el seu
itinerari des del 21 de juliol, en què la UE donava a
llum al segon rescat grec
(amb 159.000 milions i
l’impagament controlat
del deute), és una catifa de
números vermells. Si bé la
borsa va repuntar aquell
dia un 2,93% i l’endemà va
respirar amb un 0,42%
d’augment, dels deu dies
següents, nou han estat de
caigudes fins a haver-hi
una davallada de l’11,3%.
El càstig s’ha conccentrat
en l’última setmana, en
què l’Íbex ha perdut el
9,95% i ha vist esfumar-se
35.165 milions.
La prima de risc, que és
el varem més fiable sobre la

salut de les finances d’un
estat, ha escalat amb vertigen també des del teòric
bàlsam del segon rescat
grec. La diferència entre el
bo espanyol i el bund alemany a deu anys ha pujat
un 30% des del 21 de juliol,
passant de 285 a 370
punts bàsics. Però, com ha
alertat el president de la
Comissió Europea, José
Manuel Durão Barroso, el
càstig especulador és tan
democràtic que ja no només rep la perifèria i el correctiu del Dax alemany ha
estat del 12%.
Després que Standard
& Poor’s hagi enviat l’avís
al món que ni els Estats
Units són intocables, les
borses esperen avui amb
neguit l’obertura perquè

151666-1038700V
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Prima de risc del bo espanyol 386 385
Diferencial amb el bo alemany

398

375

a 10 anys en punts bàsics

354
326 322

332

340

370

+30%

294
285
21

22

25

26

27

28

29

1

2

3

Juliol

L’íbex 35
10.12,5

4

5

Agost

Euros per acció

10.468,0

10.196,2

10.143,6
9.812,7
9.603,4

9.866,2

9.484,2

9.732,8

9.657,0
9.114,9

8.671,0
-11,3%
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La crisi del deute

El BCE comprarà avui
bons espanyols i italians
per calmar els mercats
a Merkel i Sarkozy exigeixen a l’Estat Itàlia “una aplicació ràpida i completa” de les
reformes a Frankfurt acorda “intervenir de manera significativa” sobre els mercats
Albert
Segura
Brussel·les

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

La vicepresidenta Salgado compareixia a la Moncloa al final
de la reunió econòmica dimecres passat ■ JAVIER SORIANO / AFP

cada cop són menys els valors refugi. Com que un
d’aquests continua sent el
bo alemany, amb una nota
triple A en perill d’extinció
que no té ni el Tresor nordamericà, les primes de risc
perifèriques –que es calculen sobre el bund– s’exposen a nous vaivens pel vent
de nova recessió.
Cataracta de sacrificis
Des del gir copernicà en la
seva política del maig del
2010, Zapatero ha obrat un
ampli catàleg d’ofrenes per
als mercats: una reforma
laboral que abaratia l’acomiadament estenent el
contracte de 33 dies, la jubilació als 67 anys, la congelació de les pensions del
2011, la rebaixa del 5% per
al 2010 i la posterior congelació del sou dels funcionaris, la fi del xec nadó, la fi de
la deducció dels 400 euros a
l’IRPF, l’extinció de desgravació per comprar el pis, i
l’augment de l’IVA i dels impostos especials. Després
de les desenes de sacrificis,
però, la prima de risc flirteja amb sostres de 400

punts, i el pitjor: l’austeritat
tenalla el creixement del
PIB fins a situar-lo en un
anèmic 0,7% que fa impossible complir l’1,3% a final
d’any, i la taxa d’atur es
manté en el 21%. Pel que fa
al dèficit, però, Espanya
manté l’objectiu del 6% i es
vanta d’un nivell de deute
del 65% sobre el PIB, quan
la companya de viatge en
l’atac, Itàlia, té el 120%.
Simptomàticament, el
comissari europeu d’afers
econòmics, Oli Rehn, ja no
demana noves reformes
sinó “la seva implementació contundent” a un Zapatero que suspenia les vacances i dedicava el dia del
seu 51è aniversari a seguir
els mercats. Alhora, el liberal setmanari londinenc
The Economist jutja que
les receptes de Mariano
Rajoy són “poc creïbles”
perquè promet “austeritat
sense dolor”. És un signe
dels temps en què tenir un
CDS (assegurança contra
l’impagament de deute
que no exigeix tenir el títol
assegurat) pesa tant o més
que tenir el BOE a mà. ■

2.500 milions extres per societats

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

La vicepresidenta econòmica, Elena Salgado, va detallar
les mesures que aprovarà el
consell de ministres del 19 i
26 d’agost per “apuntalar” el
compliment del dèficit. El que
es va anunciar com la millora
en la recaptació de l’impost
de societats serà finalment
un augment dels pagaments
a compte de grans empreses
que reportarà uns ingressos
extres de 2.500 milions.

Salgado, en declaracions
a EFE, aclaria que l’exigència
deixa fora les pimes per no
castigar-ne la liquiditat. El
2011, l’impost de societats ha
recaptat 4.006 milions (un
15% menys pels menors beneficis). Alhora, l’estalvi en
despesa farmacèutica serà
de 2.400 milions. La intenció
de Salgado és accelerar ara
la regla de despesa autonòmica i tenir-la ja al setembre.
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El Banc Central Europeu
(BCE) comprarà al llarg
del dia d’avui bons espanyols i italians per intentar frenar la sagnia dels
seus mercats i evitar un
altre dilluns negre. El Consell de Govern de Frankfurt, convocat d’urgència
ahir al vespre per JeanClaude Trichet, va acordar
“intervenir de forma significativa i reaccionar de forma unida” sobre els mercats. Alemanya i els socis
més reticents a comprar
deute públic perifèric haurien acabat cedint a les
pressions, davant del
temor d’un altre crac després de la rebaixa del ràting dels EUA. A la reunió
per teleconferència, que
es va allargar tres hores,
també hi va participar el
futur president del BCE,
Mario Draghi, que rellevarà Trichet el 31 d’octubre.
A canvi d’aquest baló
d’oxigen, els estats espanyol i italià hauran d’accelerar l’aplicació de les
reformes promeses. La
mateixa cancellera alemanya, Angela Merkel, i el
president francès, Nicolas
Sarkozy, van reclamar
ahir a Zapatero i Berlusco-

Monument a l’euro, davant la seu del BCE, a Frankfurt ■ ALEX GRIMM / REUTERS

ni “una aplicació ràpida i
completa de les mesures”
anunciades, que resultarà
“essencial per restablir la
confiança dels mercats”.
Segons un comunicat oficial, Merkel i Sarkozy
“reben favorablement les
decisions que s’han pres
per accelerar la consolidació de les finances públiques i millorar la competitivitat” als dos estats, però
n’exigeixen una aplicació

immediata, la mateixa
demanda que la Comissió
Europea va fer divendres a
Roma i Madrid.
Compromesos
Alemanya i l’Estat francès
es comprometen “plenament” amb l’acord de la cimera del 21 de juliol i preveuen que els seus parlaments l’hauran ratificat
“abans de finals de setembre”, però deixen en les

S&P no descarta tornar a
rebaixar el deute dels EUA
Redacció
NOVA YORK

Les borses ja han obert, començant per les asiàtiques,
aquest dilluns, el dilluns
més temut per les autoritats econòmiques de tot el
món. I de motius n’hi ha.
Malgrat els contactes permanents del G-7 i del G-20
per estudiar una resposta a

la rebaixa del ràting dels
Estats Units que evités un
hipotètic crac dels mercats
avui, l’agència Standard &
Poor’s (S&P) va tornar a
escampar el pessimisme
sobre la salut financera
nord-americana advertint
que no descarta tornar a rebaixar la qualificació del
seu deute a curt termini.
El director gerent de

S&P, John Chambers, va
assegurar ahir que hi ha
“una possibilitat entre
tres” que es rebaixi el deute
dels EUA en un termini de
sis mesos a dos anys. “Les
nostres perspectives són
negatives de dos a 24 mesos”, va advertir Chambers
a la cadena de televisió
ABC. El motiu és la divisió
política als EUA respecte a

mans del BCE “determinar si existeix un risc per a
l’estabilitat financera del
conjunt de la zona euro”, i
decidir si es compra deute
perifèric. La vicepresidenta d’Economia espanyola,
Elena Salgado, va pressionar ahir el BCE i li va exigir
que “faci la seva feina i ajudi a estabilitzar els mercats”. Dijous, el BCE va
comprar bons portuguesos i irlandesos. ■

les mesures que s’han de
prendre per reduir l’alt endeutament. Si els dos principals partits, demòcrata i
republicà, no mostren un
autèntic consens, la rebaixa del ràting podria ser un
fet. En tot cas, es rebaixi o
no, el que va descartar
Chambers és que els Estats
Units recuperin, a curt termini, la màxima nota. Malgrat tot, l’agència de qualificació va treure importància a la rebaixa i creu que no
ha de preocupar els mercats. Ahir, però, les borses
àrabs i la de Tel Aviv ja van
pagar la crisi del deute amb
caigudes de fins al 7%. ■
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Macroeconomia Canvis en la governança global

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

Zhu Min, actual vicedirector executiu de l’FMI, en una conferència a Tianjin quan era vicedirector del Banc de la Xina ■ ADAM NADEL

Un xinès al timó

RECONEIXEMENT · Amb Zhu Min al Fons Monetari Internacional, el gegant asiàtic aconsegueix per primer cop un dels
principals càrrecs d’un organisme internacional JUGADA · L’FMI ha creat la figura del vicedirector per integrar la segona
potència econòmica mundial i de passada mantenir la direcció en mans europees, les de la francesa Christine Lagarde
A mitjan juliol, Zhu
Min, un reconegut
economista xinès,
es va convertir en el
nou vicedirector
executiu del Fons
Laia
Monetari Internacional (FMI) dins de
Gordi
la nova directiva de
Pequín
Christine Lagarde.
La Xina aconseguia així per primera
vegada un dels cinc càrrecs amb més
poder dins d’un organisme de govern
internacional. Un reconeixement a la
seva importància creixent dins de
l’economia global i una victòria històrica de Pequín –i que va passar força
desapercebuda–, que ha aconseguit
col·locar un home de confiança al cor
dels mecanismes de gestió del sistema capitalista. El càrrec de vicedirector és de nova creació i el nomenament no va ser cap sorpresa ja que la
Xina va donar suport a la candidatura
de Lagarde de manera força decisiva.
Zhu Min és exvicedirector del Banc
Central Xinès i l’any passat va ser assessor especial de l’FMI.
El moviment va evitar trencar un
acord no escrit entre les superpotències que assegura que el cap de l’FMI
és sempre un europeu, mentre que el
———————————————————

màxim responsable del Banc Mundial
(BM) és sempre un nord-americà. La
solució de crear una vicepresidència
per a la Xina sembla dir que el món no
està preparat perquè un xinès dirigeixi un organisme de govern internacional, però que el poder de la Xina
s’imposa pel seu propi pes. Derek
Scissors, expert en política econòmica asiàtica de la Heritage Foundation
de Washington, explica que ja era hora que Pequín guanyés influència a
l’FMI i que cap país s’hi va oposar, però veu “desafortunat” que l’organisme
—————————————————————————————————————————————

És “desafortunat” que
els EUA i la UE hagin creat un
nou càrrec només perquè no
volen cedir quota de poder
—————————————————————————————————————————————

hagi hagut de crear un càrrec nou
simplement perquè els EUA i Europa
no van voler concedir quotes de poder
als països emergents. “Sembla com si
hi hagués hagut una campanya per
aconseguir el càrrec (de vicedirector)
mentre altres feien promeses per
aconseguir la direcció”, diu.
Lagarde va presentar-se als mitjans
de comunicació expressant la volun-
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tat de donar més pes a les economies
emergents dins de l’FMI per reflectir
“la nova arquitectura mundial”. Zhu
Min hauria de ser la veu d’aquests
mercats. El veneçolà Moisés Naím, però, del Carnegie Endowment for International Peace de Washington, en una
conferència a Pequín va assegurar,
com altres analistes, que els anomenats BRICS (el Brasil, Rússia, l’Índia,
la Xina i Sud-àfrica) a la pràctica “no
actuen com a bloc de poder ni es donen suport els uns als altres”. Naím
sosté que Zhu Min representa els interessos de la Xina, que, segons les previsions, podria convertir-se en la primera economia mundial el 2020. Un dels
candidats que van quedar a la recta final darrere de l’exministra francesa va
ser el mexicà Agustín Carstens, que
no va aconseguir el suport de cap dels
BRICS malgrat que, a finals de maig,
aquests van emetre un comunicat en
què exigien que es posés fi al monopoli
occidental de la direcció de l’FMI i el
BM. “Si els BRICS haguessin volgut
impedir el nomenament d’un europeu, ho haurien aconseguit”, afirma
Edwin Truman, investigador del Peterson Institute for International Economics, de Washington. Truman sosté que “si tots haguessin donat suport

2020

és l’any en què la
Xina podria convertir-se en la primera
economia mundial,
segons algunes previsions.

2

és la posició que
ocupa l’economia
xinesa entre les
principals potències
del món, darrere
només dels EUA, però el seu pes als organismes internacionals no és proporcional.

a Carstens, altres països en vies de
desenvolupament els haurien imitat,
potser també els Estats Units, el Canadà i el Japó”.
Zhu Min, com a vicedirector de
l’FMI, tindrà un paper molt important
en la resolució de l’anomenada guerra
de divises i la liberalització del iuan xinès. Els EUA i la UE voldrien veure el
iuan dins d’un sistema de canvi lliure
internacional, de manera que l’euro i
el dòlar serien molt més competitius
de cara als productes xinesos. A l’abril,
al G-20 celebrat a Nanquín, per convèncer la Xina, el president francès,
Nicolas Sarkozy, i el secretari del Tresor nord-americà, Timothy Geithner,
van oferir al iuan la possibilitat d’entrar a formar part dels drets especials
de gir (DEG), un tipus de canvi favorable usat en grans transaccions internacionals fixat per l’FMI, fins ara reservat a l’euro, el dòlar, la lliura esterlina i el ien japonès. Zhu Min, en una entrevista a la revista xinesa Caixin, explicava: “Com que el iuan encara no és
una moneda convertible, posar-lo dins
de la bossa dels DEG demana una discussió tècnica llarga, però el que és important és que políticament i internacionalment s’ha fet una afirmació de la
posició internacional del iuan”. ■
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Empreses Noves tecnologies

—————————————————————————————————

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

Lleida.net, a borsa

PIONERS · L’operadora posarà part del seu capital al mercat d’accions i serà la primera empresa
de Ponent que ho fa TRÀNSIT · La companyia gestiona cada dia més d’un milió de missatges de
mòbil INNOVACIÓ · SMS certificats, multes i denúncies per telèfon són els darrers productes

D
Data
de fundació: 1995
Plantilla: 30 treballadors
P
Seu central: Lleida
S
IInternacionalització: 3 filials (Estats Units,
Gran Bretanya i França)
G
Presència: 4 continents
P
Trànsit diari SMS: 1 milió
T
Facturació: 4,8 milions d’euros (+30% respecte al 2009)
F
Francesc Sapena, màxim responsable de Lleida.net, posant a les noves oficines que la companyia està instal·lant al Parc Científic de Lleida ■ J. TORT

Joan Tort
LLEIDA

L

leida.net és una operadora de telefonia especialitzada en missatgeria SMS en tots els formats i amb innovacions que l’han situat com una
de les empreses referents en
aquest sector arreu del món. Els
missatges de mòbil certificats
per a notificacions oficials ja els
fan servir desenes d’ajuntaments i organismes oficials.
També ofereixen aplicacions per
a la notificació de multes o per
presentar denúncies a la Guàrdia Civil, tres dels productes
amb més impacte i clients.
Francesc Sapena dirigeix Lleida.net des que l’empresa es va
fundar el 1995. El continuat
creixement de dos dígits percentuals cada any que ha registrat la
companyia ha comportat un nou
repte per a Sapena. Vol ser la primera empresa de Lleida que surt
a borsa. “Passaria per primera
vegada a Lleida i volem ser els
primers a fer-ho. És una petita
ambició que tinc”, explicava il·lusionat Francesc Sapena.
Lleida.net ja ha començat
aquest procés i l’objectiu és que a

mitjà termini pugui col·locar
part del seu capital al mercat
borsari. Prèviament faran una
primera conversió: passaran de
ser una societat limitada a ser
una societat anònima.
Són símptomes que Lleida.net funciona, creix i, a més,
s’internacionalitza. L’operadora
té filials als Estats Units, al Regne Unit i a França i ja treballa a
Colòmbia, Hondures i Xile, pel
que fa a Llatinoamèrica, i també
és present a l’Índia i a la Xina.
—————————————————————————————————————————

“L’SMS és la forma
fàcil i econòmica perquè
les empreses siguin més
àgils i gastin menys”
—————————————————————————————————————————

És a dir, actualment tots els
missatges de telefonia mòbil
d’operadors xinesos entren a
l’Estat espanyol mitjançant Lleida.net. Van obrir aquest nou
mercat asiàtic el mes de març
passat i ja han multiplicat per sis
el trànsit de missatges. En el cas
de Llatinoamèrica, el 20% dels
SMS procedents d’aquests països també els gestiona l’empresa lleidatana. A més de moltes
institucions i empreses, la mei-
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tat de la banca estatal també usa
els serveis de SMS certificats de
Lleida.net.
Els servidors i sistemes de la
companyia gestionen cada dia
més d’un milió de SMS, entre rebuts i enviats, i entre aquests cada vegada augmenta més el trànsit dels missatges certificats, que
creixen de forma exponencial i
ja arriben als 150.000 mensuals.
“L’objectiu és arribar a igualar
els burofaxos, que són quatre
milions anuals”, segons el màxim responsable de Lleida.net.
L’empresa va néixer com a
proveïdora de serveis d’internet
el 1995 i en quatre anys ja es va
convertir en un dels principals
socis de l’associació IRC Hispano
de xats. La crisi de les puntcom
de principi del segle XXI els va
fer variar l’estratègia i convertirse en operadors de telefonia, objectiu que van assolir el 2003.
Sapena es mostra segur del
mercat que gestiona i no l’espanta l’apogeu de les xarxes socials
com a sistema de comunicació.
Explica que Facebook o Twitter
s’usen entre amistats, familiars
o cercles socials força tancats,
mentre que el desenvolupament
empresarial i professional de la
missatgeria creix de manera

brutal a un 200% anual.
“Les empreses han de retallar
despeses i ser més àgils en les comunicacions, avisos o notificacions als seus clients, i la forma
més fàcil i econòmica de fer-ho
és amb SMS”, afirma Sapena.
Incubadora d’empreses
Lleida.net està traslladant les seves oficines al Parc Científic i
Tecnològic de Lleida i ha aprofitat l’espai sobrer per crear el
Centre d’Iniciatives de Risc
(CIR), nom que surt de la ironia
perquè el Parc era abans una caserna militar on hi havia la Caja
de Instrucción de Reclutas
(CIR). El nou CIR serà ara un espai per acollir una desena de
nous projectes empresarials que
tutelen. “No volem fer un viver
sinó una incubadora per a emprenedors, perquè ens impliquem en el projecte”, afirma Sapena. Lleida.net assumeix el
33% d’aquests projectes com a
soci i garanteix als seleccionats
un espai, la gestió administrativa, comptable i de comunicació,
“de manera que només s’han de
dedicar a desenvolupar el seu
projecte empresarial”, segons
explica José Carlos Iturregui, gerent del CIR. ■

TANTXTANT
M. Guinjoan /
JM.
Llaurador

—————————————————————————————————

La qualitat de
vida laboral
està en risc

D

esprés d’anys de legislar per millorar la
qualitat de vida laboral, els riscos psicosocials
han anat guanyant importància. Les reestructuracions i acomiadaments generen un estrès laboral extra en els directius, els treballadors implicats i en
aquells que temen que s’hi
veuran afectats. Aquesta inseguretat podria ser una de
les causes de l’augment de
més d’un 25% dels accidents laborals mortals durant el primer semestre
d’enguany en relació amb el
de l’any passat.
L’estrès generat encara
és superior si la manera
com s’encaren les relacions
laborals és la de l’assetjament laboral, la pressió excessiva –i exclusiva– pels
resultats o la retallada, –encoberta o no– de la inversió
en salut laboral de les empreses, més pendents de la
reducció de despeses. Potser per això, des de primers
d’any l’Agència Europea de
Seguretat i Salut en el Treball va advertir, segons estadístiques nacionals i internacionals referides als països europeus, del creixement de la violència, la intimidació i l’assetjament psicològic a la feina, que ja
afectava una població laboral d’un 5 a un 20%, depenent dels països, sectors i la
metodologia emprada. El
pitjor del cas és que només
un 25% del personal directiu havia aplicat mesures
correctores del problema
per bé que, en la majoria de
països, aquest percentatge
no arribava ni al 10%.
Això, per tant, pot tenir
conseqüències. En un estudi recent (amb dades del
2002), els trastorns mentals eren de les causes principals de baixa laboral temporal i permanent a l’Estat
espanyol i representaven
un cost total superior al
7.000 milions d’euros. I encara no havia esclatat la crisi actual! Avui dia, fins i tot,
l’estrès laboral ja no és només preocupant sinó que
ho comença a ser l’estrès
del desocupat, també pels
costos sanitaris, socials i
econòmics que ens suposa.

16

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 8 D’AGOST DEL 2011

JOAN BOSCH I ROURA, president
JOAN VALL I CLARA, vicepresident executiu
EMILI GISPERT, director general de continguts
ANNA MARIA RIBAS, directora general de gestió
JORDI GRAU, subdirector general de continguts

Punt de Vista
ALS CEMENTIRIS DE TOTS ELS
CONTINENTS HI HA CREIENTS EN
IDEOLOGIES I IDEES ASSASSINES

Agustí Colomines
i Companys

Professor de la UB. Director de la Fundació Catdem

De dèspotes i creences
E

ELS DISSIDENTS SÓN MAL VISTOS

l 17 d’agost del 2009, un mes
després de la seva mort, vaig
escriure un article en aquesta
mateixa secció d’opinió sobre
el filòsof polonès Leszek Kolakowski.
Han passat gairebé dos anys i continuo
rere aquest personatge que a l’Enciclopèdia catalana només surt esmentat
en l’entrada “Religió”. De fet, com ja
explicava en aquell article obituari, en
porto gairebé quinze, d’anys, descobrint-lo. És una afinitat electiva
d’aquelles que no te’n pots estar. Com
vaig dir aleshores, vaig tenir notícia
d’aquest antic ideòleg dels comunistes
polonesos (fins que se’n va distanciar i
se’n va anar a l’exili) quan vaig llegir la
llarguíssima carta –cent pàgines– que
li va adreçar l’historiador britànic E.P.
Thompson el 1973 i que després va reproduir al llibre The Poverty of Theory
(1978). Ara estic preparant una edició
crítica d’aquesta carta, i de la satírica
resposta de Kolakowski, que va titular
My Correct Views on Everything
(1974), que espero poder publicar un
dia o un altre. Hi penso explicar –i sobretot valorar– per què en l’edició castellana del llibre de Thompson, promoguda per Josep Fontana, van desaparèixer els assaigs –entre ells la carta
esmentada– que ens mostraven el
Thompson més dogmàtic i antipàtic,
als antípodes de l’humanista que ens
venien que era. L’historiador Tony
Judt, que va morir el 6 d’agost de l’any
passat, va descriure aquesta operació
de maquillatge millor que no pas podria fer-ho jo ara en l’article que va dedicar, precisament, a Kolakowski en el
volum Sobre el olvidado siglo XX (edició anglesa del 2008).
EN LES HORES ANGLESES DEL SEU EXILI,

Kalakowski va escriure una de les històries més lúcides –i més crítiques alhora– del marxisme. Com va indicar
Leon Wieseltier en la revista mexicana
Vuelta (núm. 166 30/09/90), Els corrents principals del marxisme (hi ha
traducció castellana dels tres volums a
Alianza, 1976-78) és una mena d’Arxipèlag Gulag d’història intel·lectual europea. Monumental, de veritat. I esfereïdor. Tenia raó Wieseltier quan afirmava que Kolakowski era, per damunt
de tot, un estudiós de la creença: “Tots
els escrits de Kolakowski –escriu–, la
seva dissecció del marxisme i la seva
dissecció de l’escolasticisme, la seva
anàlisi, des dels nostres supòsits ordinaris sobre el món quotidià fins a les
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per tothom. I per això Kolakowski és un filòsof que no acaba d’encaixar en les etiquetes ideològiques en ús. Té un divertidíssim i instructiu article, que si pogués reproduiria sencer, sobre com
hom pot ser un conservador liberal socialista. Un espècimen, si ho qualifiqués un dogmàtic. En el fons, però, la
gran majoria de la gent és les tres coses
alhora i segons de què es parli. L’article
comença explicant que una vegada va
sentir una súplica en un tramvia que
deia més o menys així: “Avançant cap
enrere, si us plau”. Kolakowski proposava aquest apotegma com el lema
d’una gran Internacional que no existirà mai perquè no garanteix la felicitat,
que és la mercaderia que venen totes
les ideologies. Prometen el cel a la Terra i això no sempre és possible. I tanmateix, si hi rumiem amb la mirada
existencialista del filòsof danès Søren
Kierkegaard (1813-55) també podríem arribar a la conclusió que el polonès havia fet seva la dita del de Copenhaguen quan assegurava que “la vida només pot ser compresa cap enrere,
però únicament pot ser viscuda cap
endavant”.

GUILLEM CIFRÉ

asseveracions més enlluernadores de
la teologia tradicional, està motivat
per una inextingible set de saber com
l’home pot creure”. Un gran enigma,
certament. En els cementiris de tots

“Confiar que podem
institucionalitzar la
germanor, l’amor i
l’altruisme equivaldria a
institucionalitzar una
altra cosa: el
despotisme”

els continents hi són enterrats creients en ideologies i idees assassines.
No em prenguin per relativista. No hi
crec, i per això ho subratllo, de cap manera. Comparteixo la idea que no creure –i no em refereixo a l’aspecte religiós– és empobridor per a un persona;
que és impossible no creure. En aquest
sentit, l’obra de Kolakowski representa una impecable impugnació del cinisme contemporani. Una de les respostes més lúcides contra la premissa moderna que la recerca de la veritat pot
quedar subordinada a un suposat desenvolupament de la cultura. Hi ha veritats i hi ha mentides, com hi el bé i el
mal, i de vegades els apòstols de la nova
cultura no ho prenen en consideració.
Ho esbandeixen, senzillament, amb
adjectius condemnatoris.

SOM FILLS DE LA TRADICIÓ, ho acceptem
de grat o per força. Entre Kalakowski i
Kierkegaard hi ha, a més, una singular
coincidència: tots dos subratllaven la
prioritat de l’existir sobre el conèixer i
de l’individu singular sobre la idea universal. I aquesta visió del món és d’una
gran modernitat. Existir i ésser individualment són les dues premisses de la
contemporaneïtat un cop van deixar
de tenir el prestigi que tenien les ideologies del messianisme social. Quina
diferència amb els anys de joventut de
molts intel·lectuals d’arreu del món,
atrapats per les cabòries sobre l’eliminació del mal mitjançant l’aplicació
dels mètodes del mal que es deia combatre. Com diria Kolakowski, confiar
que podem institucionalitzar la germanor, l’amor i l’altruisme equivaldria
a institucionalitzar una altra cosa: el
despotisme. No sé si recorden la poètica que en aquest sentit es va incloure
en el darrer Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Era el deute d’alguns polítics d’aquest país amb “le passé d’une
illusion”, per dir-ho a la manera de
François Furet. En fi, creguin-me, i
torno a subratllar-ho, vagin amb compte amb els dèspotes i els dogmàtics.
Sempre maten.
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Periodista i escriptor

Cerveses, cultura i política

F

icat entre els glops d’una cervesa de les que s’ofereixen a les
nits del Museu Egipci (en el programa El banquet etern, copatrocinat per Moritz), un es pregunta si
fa tres mil anys la cervesa també s’associava, com avui dia, a la identitat. Els
publicistes cervesers semblen haver
pensat en més coses que en bombolles,
diversió, refresc i nits d’estiu: la publicitat de les marques de cervesa ha pres
un rumb decidit, deliberat, treballat i
calculat cap a la identificació nacional o
geogràfica. No només prendràs una o
altra cervesa: et prendràs una forma de
veure el món, et prendràs una identitat. Et prendràs una ideologia, o un
país, a glops.

L’ANUNCI D’ESTRELLA D’ENGUANY ja no
és una història d’amor iniciada en un
port o en una cala: ara ens hem posat
més seriosos i Isabel Coixet té l’encàrrec de fer aparèixer l’Esculapi (o Asclepi, o Serapis) d’Empúries, els bigotis i
els ous de Dalí i els fogons de Ferran
Adrià. El resultat tècnic és més avorrit
que el d’altres anys, però la línia és clara: identificació de la marca amb el patrimoni cultural català. Amb la cultura
catalana. De fet, que l’aposta és molt
pensada ho demostra l’anunci de fa uns
mesos on els Amics de les Arts ens desgranaven una llista de “què tenim” on
gairebé es confonia publicitat amb propaganda patriòtica. Amb més o menys

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch
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fortuna, Estrella ha decidit ser la “cervesa catalana” de la mateixa manera
que Codorniu, el cava de la terra, va
prendre una línia rotunda enfront del
cava de la Norma Duval. Tot això ho
pensen, els publicistes? I tant que sí. És
clar que sí.
CRUZCAMPO, QUE PERTANY al grup Heineken, però que té els seus orígens a les
bodegues Osborne (sí, les del toro), ha
decidit que aquest any “no pierdas el
sur”. Té fàbriques a tot l’Estat (tot i que
es consumeix principalment a Andalusia) i és un dels principals patrocinadors de la roja, omnipresent a les celebracions del mundial de l’any passat.
Fins i tot l’any 2009 escollia per a la seva publicitat una cançó derivada de
l’Himne a l’Alegria que té per compositor, com tothom sap, Miguel Ríos. En
conclusió, també molta geografia i molta pàtria. Beure Cruzcampo és beure
Espanya, és el sol i l’olé, és la dosi de ca-

No només prendràs una
o altra cervesa: et
prendràs una manera de
veure el món, una
identitat, una ideologia,
o un país, a glops

chondeo, d’orgull nacional i de sud que
ens aconsellen no perdre.

LA COLUMNA

Ser catòlic
avui dia
Eulàlia
Solé

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

Sociòloga i escriptora

I DESPRÉS ARRIBA EL CAMÍ DEL MIG.

Els
apàtrides, els ciutadans “de un lugar
llamado mundo” (sí, en aquest cas els
ciutadans del món canten en castellà).
San Miguel, allà a on va, triomfa: té els
orígens a Filipines i una primera fàbrica a Lleida, i actualment forma part del
grup Mahou. En termes de publicitat
identitària no és exactament que no
s’hagi volgut mullar: els publicistes de
San Miguel l’han presa, la decisió. L’han
presa tant, que l’eslògan “ciudadanos
de un ciudad llamado mundo” és una
crida explícita als homes i dones de bona voluntat que no es deixen limitar
l’esperit per una bandera. Delafé y las
Flores Azules és un grup català (i dels
bons), la qual cosa afegeix encara més
missatge a l’anunci: el cantant del grup
apareix fent steady running per diversos paisatges del món com a exemple
d’un català que s’ha “curat” viatjant. En
definitiva, món global, fraternitat, positivitat, ment oberta i abandonament
dels localismes. Política naïf, però política, sense cap mena de dubte.
Els publicistes calculen, enquesten
,
analitzen, diagnostiquen i aposten. Volen fidelitzar els consumidors, o bé buscar-ne de nous? No ho sabem, però sabem que volen que dins una ampolla hi
veiem més que una cervesa. Doncs així
ho farem. Posi’m una...

En alguns ambients, les persones que
van a missa són vistes amb estranyesa,
i fins i tot poden ser objecte de comentaris irònics. La causa és que només el
32% dels compresos entre els 18 i 50
anys van a l’església, percentatge que
es redueix al 24% quan no arriben als
25 anys. El laïcisme s’ha instaurat a
Europa, fins al punt que a la nostra societat només un 23% dels menors de
35 anys està segur que Déu existeix.
Les esglésies catòliques no s’omplen
a les festes de precepte, i alhora, llocs
de culte d’altres religions proliferen al
seu entorn. A Barcelona, tan sols la
meitat dels oratoris són catòlics. Des
de protestants a islamistes, jueus, budistes i altres, un mosaic de creences
s’ha instal·lat al si de la cultura cristia-

Caldria que els catòlics no
fossin mirats de reüll pels
que es diuen progressistes
na. El més xocant, i decebedor per als
catòlics, és que la resta de religions solen ser acceptades pels ateus i agnòstics amb més benvolença i simpatia.
Potser el culte islàmic provoca algun
recel, degut als radicals, però en general qualsevol pràctica religiosa forastera, i quant més exòtica millor, obté bona acollida.
Actitud vers els catòlics per a la qual
no és fàcil trobar fonament. Si bé durant els anys del nacionalcatolicisme
franquista la mà fèrria de l’Església va
segar llibertats, també és cert que a
l’àrea cristiana és on s’han desenvolupat les cultures socialment més avançades. Els admiradors del budisme
haurien de recordar el feudalisme del
Tibet al segle XX i els peus lligats de les
xineses. Les castes en el si de l’hinduisme, i les vídues llançades a la pira. Xacres esborrades sobre el paper, però
encara en vigor en el primer cas i substituït per l’ostracisme en el segon. I observem països com el Pakistan, on el
fanatisme no sols pot conduir al terror
sinó a fets quotidians com el recent
d’un home que ha matat les seves sis filles per haver “perdut l’honra”.
Tornant a casa nostra, caldria que
els catòlics no fossin mirats de reüll
pels que es tenen per progressistes. Si
es vol respectar les religions, això val
per a totes.
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Causes
sobreres
Xevi Sala
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Periodista

Anys enrere, quan els pobles de pagès es van començar a convertir en
un paisatge cobejat pels ciutadans de
la capital que es podien permetre
una segona residència, dos trets distingien els veïns nous dels veïns de
tota la vida: els forasters mastegaven
un català extravagant i afectat, res a
veure amb l’accent tribal i directe de
la gent de la terra, i es consideraven
exempts de contribuir econòmicament al sosteniment de la festa major. El primer tret diferencial importava més aviat poc, perquè almenys
proporcionava als nens del poble
l’ocasió d’escarnir-los i divertir-se a
costa seva. El segon ja era més empipador, perquè els nouvinguts gaudien de les sardanes i del ball a la fres-

Pagar per tenir festa major
feia ser pagès, com traginar
fems o munyir les vaques
ca com tothom però en canvi s’estalviaven haver d’afluixar la mosca. Pagar per tenir festa major feia ser pagès, com traginar fems o munyir les
vaques. Els temps han canviat i al cap
dels anys els propietaris de les segones residències han esdevingut, en
general, gent normal i corrent integrada al territori sense ànim colonial.
Per això esdevenen titulars sonats casos com el de les campanes de Sant
Mori (a l’Alt Empordà) o els arbres de
Gaüses (Baix Empordà). A la primera
població, un senyor vingut de fora vol
que el jutge faci callar les campanes
perquè diu que destorben els clients
dels seus apartaments. A la segona, la
decisió municipal d’arrencar dos arbres de la plaça perquè feien nosa al
camió d’escombraries ha mobilitzat
una colla de forasters que en reclamen la replantació. Tothom té dret a
defensar els seus arguments però hi
ha causes innecessàriament emprenyadores. Fer callar les campanes o
contradir les raons pràctiques d’un
Ajuntament és voler gaudir de la festa
major sense contribuir-hi.

EN
SÍSIF

Jordi
Soler
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El govern dels
més preparats
b El fet que tots els presidents del govern estatal que
hi ha hagut durant el període
democràtic hagin desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de l’administració de l’Estat no és un
fet que no tingui conseqüències. Cap no ha treballat a
l’empresa privada, en què la
innovació, el rigor pressupostari, l’eficàcia, el treball
en equip i, finalment, els resultats poden decidir la teva
continuïtat en el lloc de treball. Ni el senyor Rajoy ni el
senyor Pérez Rubalcaba no
trencaran l’estadística.
Així s’entén que un somrient José Blanco, ministre
de Foment, ens expliqui que
després de mig any de funcionament aturaran l’alta
velocitat de Toledo a Conca
per falta de viatgers. En l’estudi preliminar, que algú devia fer, calculaven 2.100
passatgers al dia. La realitat
ha estat més modesta: nou
passatgers al dia de mitjana.
Una veritable presa de pèl!
Cap dels responsables
d’aquest desgavell no ha de
donar explicacions a un jutge per malversació de diners
públics. Tampoc no veurà
perillar el seu lloc de treball.
A recer de l’administració,
continuarà fent la viu-viu.
Els ciutadans, o trobem la
manera d’organitzar-nos o
això acabarà molt malament.
QUIM CALVET
Sant Celoni (Vallès Oriental)

Fam africana
b Quan el papa de Roma
prohibeix el preservatiu al
Tercer Món, comet un error
flagrant. Quan un docte bisbe creu que la població
mundial pot quadruplicar-se
sense problemes, peca d’ingenu, i quan l’Església vaticana clama que cal tenir
tants fills com digui Déu, cau
en el genocidi de milions
d’ignorants. Predicar davant
una multitud crèdula que es

CiU, el PSC i ERC, junts
b El PSC i ERC, i sobretot ICV, critiquen els pactes del
govern convergent amb el PP per al pressupost del 2011,
però no diuen que si ells haguessin volgut no hi hauria
hagut mai cap acord CIU-PP, perquè la veritat és que
se’ls va demanar prou vegades de tirar-lo endavant tots
plegats. Però es van posar tan exigents i tan estirats
que, al final, Artur Mas va acceptar l’ajuda del PP a contracor, però sense haver de tocar gairebé ni una coma
del que havien previst, i això és important. Ara sembla
que el PSC i ERC volen arreglar l’error i fer alguna cosa
junts, perquè no sigui dit.
Per l’oposició esquerrana CiU és la dreta i ha de pactar amb la dreta. Que fàcil que és, penjar una etiqueta a
un partit de centre (Convergència) o de centredreta
(Unió) que vol i ha de governar fent equilibris! Però, si
fos tan de dretes, per què s’entossudeix a ajudar el govern socialista de l’Estat o a fer, amb els seus vots, alcalde de Tarragona un socialista, podent-ho ser un convergent?
Espero, però, que, ara sí, en el tema del concert econòmic Artur Mas trobi tota la col·laboració i el compromís més decidit de tots els partits catalans sense excepcions.
JOAN B. PARDELL. Sabadell

tinguin tants fills com es pugui és abocar la gent a la
fam futura, sobretot quan
arriba una sequera com la
d’aquest any. La Banya
d’Àfrica roman ara en la misèria i la mort com un fet
quotidià. L’holocaust ha arribat, i no per un càstig diví,
sinó per seguir unes creences atàviques sota la negligència religiosa.
DAVID RABADÀ I VIVES
Barcelona

La Catalunya
que no volem
b Tinc una petita finca agrícola a la Cerdanya i estic
fent un estudi d’aprofitament que em costarà més
de 6.000 euros. Vaig decidir
acollir-me a un ajut de la Generalitat que, en el millor
dels casos, arriba als 900
euros. Per presentar la sol·licitud vaig haver d’aportar
una infinitat de documents,
signatures, etc. Doncs bé,
ara em responen que em donen deu dies per entregar

tota la documentació que
falta. Concretament, deu
documents, entre els quals,
per exemple, aquests tres:
declaració de conformitat
amb la llei 5/2008 del dret
de les dones a eradicar la
violència masclista, declaració de la llei de política lingüística i declaració d’integració de discapacitats.
Primer em vaig indignar,
després m’ho vaig prendre
de broma i, naturalment,
vaig renunciar a la meravellosa subvenció. Potser això
és el que persegueixen.
ANTONI SERRAHIMA
Barcelona

Gran Contador
b Estratègia de campió en
el Tour de França. L’atac
d’Alberto Contador en un
port de segona categoria
desestabilitza gairebé tots
els favorits. Només amb
plats, pinyons i cadena, sense clenbuterol, el de Pinto
dóna una lliçó tàctica magistral a la setzena etapa del

Tour. L’endemà que el gran
ciclista, però maldestre vident, Lance Armstrong donés possibilitats al mallot
groc Voeckler de guanyar la
grande boucle, Contador, en
una demostració de força
fora del que és habitual en
una superfície amb tan poca
tirada a les escapades dels
aspirants al groc a París, va
retallar part del temps que
havia perdut per la mala sort
en les caigudes del grup.
Contra les especulacions,
les acusacions, les esbroncades i els menyspreus: cap,
per atacar en el moment
idoni, i sobretot cor i cames.
L’organització del Tour de
França no es caracteritza
per tractar bé els grans
campions, els homes que
fan que la volta francesa sigui la més preuada i la més
vista pels aficionats al ciclisme; però en el cas de Contador aquesta falta de sensibilitat i, fins i tot, de respecte
és més evident.
Durant vint dies tot seran
garrotades, però si tot va
com esperem que vagi, el
vint-i-unè vindrà el reconeixement en forma de voltes
d’honor als Camps Elisis i
copa de cava entre el pilot.
JORDI ACERO
Vilassar de Mar (Maresme)

Incineració
musical
b En compliment de l’ordenança de mesures per regular l’activitat musical als carrers, la Guàrdia Urbana pot
decomissar els instruments
musicals que utilitzen persones, músics o no, que no
actuen dins la legalitat, i els
poden destruir, generalment
incinerant-los, en cas que no
siguin reclamats. Diria que
els instruments no tenen la
culpa de les “molèsties” que
poden comportar i, a més,
no sonen sols! Quanta gent,
incloent-hi els propietaris,
en un altre marc, podria i
voldria gaudir i aprofitar els
seus valors. Quin sacrilegi!
BERTA VALLRIBERA i MIR
Gelida (Anoia)
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L’AMNÈSIA DE MOLTS TESTIMONIS HA
MARCAT EL CAMÍ PROCESSAL DEL CAS
HUGUET O CAS NÚÑEZ

Ponç Feliu
Llansa

Escriptor

De corrupcions i presbícies

S

obre el ja conegut com a
cas Núñez o cas Huguet
han plogut tota mena de
lletres i accents, pertocants primordialment als imputats. Per això, potser s’escau
també il·luminar la resta de
l’escenari judicial i rescatar de
l’ombra alguns testimonis i pèrits que, pel que sembla, han
afegit molt plom a l’onerosa
creu de la via dolorosa, tradicional símil del sovint costerut i
mortificant camí processal.
Testimonis ben lluny, doncs, de
la seva prevista funció de cirineu. Els tribunals solen ser circumspectes pel que fa al comportament d’aquests actors
més o menys perifèrics, i es limiten habitualment a donar
raó de per què es creu o no un
determinat testimoni o pèrit,
sense gaires expansions col·laterals.
Que aquesta vegada l’esmentat
via crucis processal deu haver
estat particularment punyent
sembla poder deduir-se de la
mateixa sentència, en significar que... “debe dejarse expresa
constancia de la llamativa actitud procesal diametralmente
opuesta mostrada por los testigos y peritos... en función de su
condición de funcionarios en
servicio activo... de aquellos...
en situación de excedencia, desempeñando actividades lucrativas profesionales particulares, en despachos o empresas
dedicadas mayormente al asesoramiento fiscal, dado que
mientras los primeros han dado expresivas y claras muestras de sinceridad... no cabe

RAÜL LÓPEZ

El Tribunal ha
acordat, és clar,
que es dilucidin per
la via penal les
deslleialtats d’un
d’aquests tan
desmemoriats
testimonis i també
d’un pèrit

predicar lo propio, por lo general, con relación a los segundos”, dels quals també es diu
que han tingut intervencions
amb “visos de mala fe procesal
concomitantes a su torticera
actuación”.
Alguns testimonis “callaron o
bien dieron contestaciones
propiciatorias a fin de contribuir a alimentar la ceremonia
de la confusión, técnica defensiva utilizada de forma amplia…” El Tribunal, “sorprendido por el alto número de testigos que se refugiaron en una
pretendida falta de memoria,
se vio forzado inclusive a lla-

mar la atención a determinados testigos, hasta el punto de
requerirles para ser médicamente reconocidos en orden a
comprobar la realidad y veracidad de tales aseveraciones,
con el resultado concluyente
en el sentido de no sufrir merma ni deterioro cognitivo alguno...”
LA SENTÈNCIA CONTINUA

relatant peripècies, com les de dos
testimonis, “socios de un prestigioso despacho”, els quals “no
han querido analizar un informe suyo de hace años, con un
contenido claramente incrimi-

Duran, ministre
Josep M.
Pasqual

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

Periodista i editor

Segons la pàgina web del
PSC, José Montilla ha dit

que “Rubalcaba és un excel·lent candidat, el candidat de tots els socialistes,
també dels catalans”, per
després assegurar sobre
Josep Antoni Duran i Lleida que “no és un candidat,
sinó que només aspira a
ser ministre” i afirmar que

“CiU no té candidat, no
sap a qui donarà suport, a
qui el pugui fer ministre”.
Imagino que a Montilla,
un home de partit i que ha
exercit moltíssims càrrecs
al llarg de la seva trajectòria política, tant de designació com d’elecció, tant
orgànics (en el PSC) com
institucionals (en l’àmbit
local, nacional i estatal),
no se li poden donar lliçons sobre què s’ha de dir
en una (pre)campanya
electoral. Però un cop re-
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coneguda i demostrada la
seva competència, potser
també se li podria exigir
que actualitzés una mica
el seu discurs i no tractés
la societat catalana del segle XXI amb la mateixa
demagògia que els socialistes catalans han estat
tractant l’electorat des
dels anys vuitanta del segle passat.
Dir que “Rubalcaba és
un excel·lent candidat”
s’entén des del punt de
vista obvi de la disciplina

de partit: mai cap venedor
de corbates ha dit que les
seves no són les millors.
Però dir que Rubalcaba és
“el candidat de tots els socialistes, també dels catalans” és, com a mínim, poc
federalista, poc europeista
i poc globalitzador. Quan
Montilla diu que Rubalcaba és el candidat “de tots
els socialistes, també dels
catalans” està contribuint
al rearmament ideològic,
pràctic i teòric, del xovinisme espanyol. El fet que,

natorio, alegando... la combinación de la presbicia y el olvido de las gafas que la corrigen”.
Tampoc falta el testimoni que
al·ludeix a “una etapa profesional de su vida como la más ingrata que le haya tocado vivir
y, sin embargo, no recuerda
detalles de la misma de la consistencia e importancia de ser
extorsionado”, concloent, en
fi, la sentència que “el ejemplo
más elocuente y paradigmático de esta forma de presentarse ante el Tribunal ha sido... la
del Dr. ... al que las acusaciones
han aludido en sus informes
con el ilustrativo apodo del
DOCTOR NO , en alusión a su
incesante cantinela, “no me
acuerdo, no le encuentro explicación, no sé decirle...”, quien
sin el menor reparo ni rubor,
hasta ha llegado a negar la evidencia documentada extraída
de su propia agenda o dietario
de trabajo...”
EL TRIBUNAL HA ACORDAT,

és
clar, que es dilucidin en via penal les deslleialtats d’un
d’aquests tan desmemoriats
testimonis i també d’un pèrit.
De tota manera, la clau de tanta
fal·làcia, de tanta procacitat, ja
l’ofereix la sentència en dir que:
“Esa conducta se justifica simplemente porque romper esa
especie de pacto de silencio expandido en ese escabroso y codicioso mundo negocial, supone tenerse por delator en el limitado mercado mercantil
barcelonés del que se sigue viviendo como inversor o como
asesor…”

tants anys i tants gripaus
després, el candidat del
PSC sigui el del PSOE, no
sé què en té de mèrit per al
PSC. I el fet que per Montilla “tots” sigui sinònim de
“solament els espanyols”
ho diu tot sobre el seu univers de referència (malgrat els anys d’haver representat Catalunya des
de la presidència de la Generalitat).
Quant a la frase “CiU no
té candidat” (quan el PSC
és qui en veritat no en té i
situa una pseudocandidata com a cap de llista que
s’apunta a l’equip del candidat del PSOE), o a la frase “només aspira [Duran i
Lleida] a ser ministre”

(quan és Carme Chacón,
la pseudocandidata del
PSC, la ministra i aspirant
a ministra; o el mateix
Montilla, exministre), es
comenten per si soles.
És malaltissa la fixació
del PSC amb Duran i Lleida. Primer, perquè no s’entén que allò que es presenta com un mèrit quan recau en un socialista –l’accés a un ministeri–, es presenti com un demèrit si algun dia ha de correspondre
a un nacionalista de CiU. I
segon, perquè la missió històrica del PSC és perseguir
CiU i respectar el PP. Segur
que Montilla prefereix, a
La Moncloa, Rajoy abans
que Duran i Lleida.
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El nou joc de
l’orientació
en plena
muntanya

Societat

La geocerca consisteix a
trobar tresors amagats
en punts del territori
amb l’ajuda d’un GPS

RELIGIÓ

La trobada amb el papa porta
fins a Catalunya 30.000 joves
JMJ Jovent de tot el món faran estada a les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida abans d’anar a Madrid en
motiu de la Jornada Mundial de la Joventut ALLOTJAMENT El Palau Sant Jordi ja acull aquest dimecres 1.000 pelegrins
Mireia Rourera
BARCELONA

Més de 30.000 joves de diversos punts del món passaran uns dies a Catalunya, entre divendres
d’aquesta setmana i el dilluns dia 15, anant cap a
Madrid, on a partir del dimarts 16 participaran en
la Jornada Mundial de la
Joventut (JMJ), celebració a què han estat convocats pel papa Benet XVI.
La diòcesi de Barcelona
acollirà la majoria de pelegrins, 11.500; Tarragona
n’allotjarà 5.900; Girona,
5.000, i Lleida, prop de
300. “En la Jornada Mundial de la Joventut que es
—————————————————————————————————

Molts dormiran al
Palau Sant Jordi i
al pavelló de la
Mar Bella
—————————————————————————————————

va fer a París el 1997 es va
introduir la possibilitat
que els joves que anessin a
les jornades mundials poguessin arribar a l’estat on
se celebrava uns dies
abans per conèixer altres
diòcesis. Després de París
es va fer així a Roma el

Els lleons de la font de La Cibeles observen aquests dies el muntatge de l’altar des d’on el papa donarà la benvinguda als joves ■ SERGIO BARRENECHEA / EFE

2000, a Toronto el 2002, a
Colònia el 2005 i a Sydney
el 2008. Ara es farà a Madrid”, explica mossèn Toni
Roman, organitzador de
tots els actes de la JMJ a la
ciutat de Barcelona.
Els joves que vindran a
Catalunya dormiran en

escoles, parròquies i pavellons.
Concretament,
l’Ajuntament de Barcelona ha cedit gratuïtament
el Palau Sant Jordi i el pavelló de la Mar Bella. Al recinte esportiu de Montjuïc
aquest dimecres ja hi dormiran 1.000 joves de l’Es-

tat francès. Alguns dels
pelegrins també s’estaran
en cases particulars, però,
tal com explica mossèn
Toni Roman, el fet que ara
sigui període de vacances
ha fet reduir aquesta possibilitat
d’allotjament.
“Ara no tenim tantes famí-

lies disponibles com l’any
2000, quan amb motiu de
la trobada de la comunitat
de Taizé es van allotjar en
cases particulars milers
de joves”, recorda.
Un cop a Catalunya, els
joves que vinguin amb la
intenció d’anar a Madrid

tenen un programa d’actes intens que inclou la visita a la Sagrada Família.
L’acte més important, en
què coincidiran tots els joves, serà dissabte amb una
missa a l’esplanada del Fòrum que es pretén que sigui multitudinària. ■

MÉSPELEGRINATGE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Persones de tot el
món entre els 16 i
els 35 anys

Avui és previst
que arribi el
primer grup

Quatre dies pel
mòdic preu
de 40 euros

Més de 200
voluntaris perquè
tot estigui a punt

El comiat, una
missa a la
Sagrada Família

Els joves vénen, entre altres
països, de l’Estat francès, Itàlia, Alemanya, Guatemala, els
EUA, Austràlia, el Congo, Canadà, Mèxic, Panamà, Belize,
Uganda, Indonèsia, Malàisia,
Burundi i el Camerun.

Tot i que el gros de l’expedició que ve a Catalunya arriba
el 12 i se’n va el 15, hi ha grups
que arribaran al país uns dies
abans perquè són de molt lluny. Els primers es preveu que
arribin avui.

Els joves inscrits només han
hagut de pagar 10 euros per
l’estada (els que són de països del Tercer Món no han
pagat res). Si volen menjar a
càrrec de l’organització, el
preu puja a 40 euros.

L’estada de milers de joves a
Barcelona es podrà coordinar gràcies a la col·laboració
de més de 200 voluntaris,
que s’han dividit en comissions: les d’anar a buscar
gent, les de càtering, etc.

El dia 15 tots els grups aniran
marxant cap a Madrid. La
majoria ho faran després que
a les 8 del vespre es faci l’última missa a la Sagrada Família. Un grup de 3.000 francesos marxarà el 16 al matí.
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Joves en l’última visita papal
a Barcelona ■ ORIOL DURAN
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Religió Una cita multitudinària
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Multitud de gent,
i també d’euros
MISSA · A l’aeròdrom de Cuatro Vientos hi haurà la gran celebració, en què
s’espera reunir un milió de joves POLÈMICA · La visita de Benet XVI a Madrid
aixeca protestes per l’elevat pressupost que s’hi ha dedicat en temps de crisi
M.R.

V
BARCELONA

El temple de la Sagrada Família serà l’escenari de diverses
celebracions amb motiu de la JMJ ■ MARTA PÉREZ / ARXIU

Sagrada Família
i Fòrum seran els
centres d’atenció
dels pelegrins
a Tots els bisbes de la Tarraconense

seran en una missa a l’esplanada del
Besòs a També hi haurà un concert
M.R.
BARCELONA

El proper dissabte dia 13 a
les deu del matí se celebrarà una eucaristia al Fòrum
de Barcelona que aplegarà
els més de 30.000 joves
estrangers de visita a les
quatre diòcesis de Catalunya i en què participaran tots els bisbes de la
Tarraconense. Aquest serà l’acte central de l’acollida de les diòcesi catalanes
als joves pelegrins que van
de camí a Madrid per participar en la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ).
Aquest mateix dia, i un
cop acabi la missa, a
quarts d’una, hi haurà una
visita oficial a l’ajuntament i a la Generalitat, i
diversos torns durant tot
el dia per visitar la Sagrada
Família i altres punts importants de la diòcesi de
Barcelona: la catedral,
Santa Maria del Mar i l’església dels Sants Just i
Pastor. Al vespre el Fòrum
tornarà a ser el centre
d’atenció dels pelegrins, ja
que s’hi farà un concert
amb el grup Gen Rosso
Please.

El diumenge 14 també
és un dia farcit d’actes. Hi
haurà dues misses a la Sagrada Família, una al matí,
a les onze, i una altra a la
tarda, a les sis, i paral·lelament es faran visites, concerts i pregàries en diferents punts de la ciutat.
La majoria de pelegrins
faran les activitats dividits
per grups. Per exemple:
un grup d’Ucraïna té una

La xifra

—————————————————————————————————

2
celebracions es faran al temple de la Sagrada Família
aquest diumenge, una al matí
i una altra a la tarda.

missa a les nou del matí a
la parròquia de Betlem
mentre que un grup d’italians té preparada una vetlla a Santa Maria del Pi a
les vuit del vespre.
Els catalans que vulguin assistir a algun acte
han de demanar la invitació a la delegació de Joventut de l’arquebisbat. ■
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a ser el 1984, quan
l’aleshores papa Joan
Pau II va veure que els
joves assistien massivament a Roma a celebrar l’any jubilar, que va decidir celebrar la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ). El fet que les Nacions Unides declarés el 1985 Any
Internacional de la Joventut va
acabar d’arrodonir la idea, i així va
ser que la primera JMJ va tenir lloc
a Roma el primer diumenge de
Rams del 1986. Aquella trobada va
contribuir a considerar Karol Wojtyla com el papa dels joves. Amb la
idea que aquesta trobada fos un
punt de reunió per als joves, perquè els ajudés a descobrir “la centralitat de la paraula i dels sagraments de la vida diària per esdevenir ferms testimonis de Crist”,
aquestes jornades s’han anat celebrant consecutivament a tot el planeta. Després de Roma, es va fer a
Buenos Aires (1987), Santiago de
Compostel·la (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila
(1995), París (1997), Roma
(2000), Toronto (2002), Colònia
(2005) i Sydney (2008). Aquest
any se celebra durant quatre dies a
Madrid amb el lema “Edificants i
arrelats en Crist, ferms en la fe”.
La missa a Cuatro Vientos
Benet XVI arribarà a Madrid el dijous dia 18 a les 12 del migdia, i
fins que no marxi té una agenda
atapeïda d’actes, els més importants dels quals són una benvinguda dels joves a La Cibeles (el mateix dijous a dos quarts de vuit del
vespre), una trobada amb religioses, primer, i amb professors universitaris joves, després, al monestir d’El Escorial, divendres, i una
missa a la catedral de l’Almudena
amb seminaristes. Però, sens dubte, l’escenari principal de la jornada és l’aeròdrom de Cuatro Vientos, on durant dos dies es preveu
que es concentrin fins a un milió
de persones. L’aeròdrom tindrà un
gran escenari en què també es preveuen concerts i xerrades en espera de la gran missa de clausura del
diumenge 21, en què el papa, a
més, dirà on se celebrarà la propera Jornada Mundial de la Joventut.

Un cartell que anuncia la visita del papa, penjat de la façana d’una església
de Madrid, on els preparatius ja són molt evidents ■ FERNANDO ALVARADO / EFE

Com en la visita que va fer Benet XVI a Barcelona, també en
aquest viatge a Madrid ha trobat
l’oposició de molta gent, sobretot
de cristians de base que recriminen l’enorme despesa que suposa.
————————————————————————————————————————————

120 capellans de les
parròquies més pobres de
Madrid, en contra de la
despesa de la visita
————————————————————————————————————————————

Malgrat que les autoritats eclesiàstiques diuen que el viatge portarà
un benefici de 100 milions d’euros,
els opositors posen sobre la taula el
que ells consideren l’amoralitat

dels poders públics en sufragar un
acte que hauria de ser privat amb
diners de tots (i en temps de crisi).
L’Associació Madrilenya d’Ateus i
Lliurepensadors ha posat en marxa una campanya amb el lema
“Vés-te’n a casa, Benet”. També
s’ha oposat a la despesa el Fòrum
de Capellans de Madrid, format
per 120 sacerdots que treballen en
algunes de les parròquies més pobres –entre les quals hi ha Vallecas, Canillas i La Cañada Real–,
que han criticat la despesa que suposa. Una de les incògnites és saber si el moviment dels “indignats”, que aquests dies s’ha revifat
a Madrid, organitza algun acte de
protesta contra la JMJ. ■
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SALUT

SUCCESSOS

Alerten de la irrupció d’una
nova droga sintètica mortal
a La Doves Red ja s’ha localitzat en molts punts de l’Estat a El seu consum es

relaciona amb intoxicacions amb un resultat fatídic en diversos països d’Europa
Redacció
BARCELONA

L’organització
Energy
Control, amb seu a Barcelona, ha alertat de la irrupció a l’Estat espanyol
d’una nova droga de disseny molt perillosa, coneguda amb el nom comercial de Doves Red. La composició d’aquesta droga es
relaciona amb diversos casos “d’intoxicacions mortals” que s’han produït a
Europa. Energy Control
ha descobert la presència
d’aquest producte, que es
comercialitza a través
d’internet, després d’analitzar trenta mostres “arribades de diversos punts
del territori espanyol”.
L’anàlisi de les Doves
Red ha donat com a resultat la composició següent:
MDPPP, 4-MEC, PMMA,
un diluent (sucre o sals inorgàniques), i un component no identificat. L’alerta ha saltat en detectar la
presència de PMMA en la
composició de la droga, ja
que aquesta és una substància “extremadament
tòxica”, adverteixen els

Investiguen a Lloret
una violació múltiple
Els Mossos d’Esquadra tenen
sobre la taula un nou cas de
violació a Lloret de Mar.
Aquest cop ho ha denunciat
una turista holandesa que
sosté que la matinada de divendres a dissabte va patir
una agressió sexual. Els fets
haurien passat de matinada,
quan la noia, que està passant uns dies de vacances al
municipi, va conèixer un turista alemany en una discoteca de la zona d’oci nocturn
del centre del municipi. Segons va declarar la víctima,

el noi l’hauria convençuda per
anar a la platja, a pocs metres
de la sala de ball. Un cop
allí, segons la denúncia, el
noi li va començar a fer tocaments fins a agredir-la
sexualment. En un moment
d’aquesta violació, segons
explica la víctima, també
van participar una colla de
quatre o cinc persones
més d’origen africà. Ahir
al vespre encara no s’havia
produït cap identificació
en relació als presumptes
autors. ■ ÒSCAR PINILLA

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

La nova droga de disseny s’ha venut també com si fos MDMA o èxtasi ■ ARXIU

La xifra

—————————————————————————————————

9
morts relacionats amb el consum de PMMA es van detectar a Dinamarca durant l’any
passat.

experts d’Energy Control,
que en desaconsellen el
consum i venda.
Durant el 2010 s’han
confirmat nou casos de
morts a Dinamarca per

CIÈNCIA

Per primer
cop, seitons
en captivitat
en un aquari
—————————————————————————————————

L’aquari de Sant Sebastià
s’ha convertit en el primer
d’Europa a mantenir amb regularitat seitons en captivitat, ja que, després d’una dècada d’intens treball, s’ha
aconseguit la supervivència
de l’espècie, molt nerviosa i
fràgil, dins un tanc que
s’exhibeix als visitants. Els
seitons ocupen un espai independent i reservat per a
ells sols, ja que es va intentar
fer-los conviure amb les sardines, però en la competència pel menjar guanyaven
sempre les segones, i això va
causar la mort dels seitons.
Ara s’exhibeixen en un tanc
cilíndric espectacular. ■ JAVIER ETXEZARRETA / EFE
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speeds que contenien
PMMA com a substància
activa. També a Holanda
s’han localitzat recentment unes pastilles i diverses pólvores que portaven entre un cinc i un deu
per cent d’aquest producte en la composició.
L’associació
Energy
Control, que es dedica a
combatre el món de les
drogues des del 1997, explica que la dosi activa de
la Doves Red és molt a
prop de ser tòxica i pot
provocar hipertèrmia i hiperactivitat, entre altres

conseqüències negatives.
Produeix una inhibició de
la recaptació de neurotransmissors, com la dopamina, norepinefrina i la
serotonina.
La suma d’aquestes accions pot provocar alteracions molt perilloses per a
les persones: síndrome serotoninèrgic, hipertèrmia
o augment de la tensió, entre d’altres. La PMMA és
una substància controlada
per les autoritats de l’Estat
espanyol i inclosa en la llista amb què es regulen els
productes psicotròpics. ■

EUDALD PICAS/ EFE

MEDI AMBIENT

Greenpeace jubila el seu vaixell
L’organització ecologista
Greenpeace ha decidit posar
fi a la vida activa del seu vaixell, Rainbow Warrior II, que
ha participat en multitud d’accions reivindicatives, com la
que apareix a la foto en de-

fensa de les illes Formigues.
El relleu per un nou vaixell es
farà a l’octubre i mentre el
moment no arriba els que ho
vulguin poden acomiadar-se’n
a través del web de Greenpeace. ■ EUDALD PICAS

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

CONSUM

Crítiques a la falta
de telèfons gratis
d’atenció al client
L’OCU ha denunciat la dificultat de trobar números de telèfon gratuïts d’atenció al client
en cas d’haver de reclamar
per un producte concret. La
majoria de firmes opten per la
fórmula d’internet. Només
són gratis els números que
comencen per 900. ■ E.P.
—————————————————————————————————

CIÈNCIA

Entre 5 i 6 anys
per fer el menjar
per anar a Mart
El disseny de les racions de
menjar per als membres
d’una hipotètica expedició humana al planeta Mart portarien entre cinc i sis any de feina, segons el principal responsable d’alimentació dels
astronautes russos, Viktor
Dobrovolski. Un vol a Mart no
es preveu fins d’aquí a tres
dècades. ■ EFE

JUSTÍCIA

Gimeno no troba
sentit a fer judicis
en horari de tarda
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno,
considera que fer judicis a la
tarda no ajudaria a resoldre
els problemes de col·lapse de
la justícia. El president assegura que ampliar la celebració
de vistes a aquesta franja horària no agilitzaria els procediments i considera que els problemes de lentitud cal buscarlos en els tràmits previs i posteriors a la celebració del judici. En aquest sentit, demana
més mitjans i alerta que les
restriccions de personal per
la retallada perjudiquen els
jutjats. ■ EUROPA PRESS
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A l’esquerra, un geocercador busca un
amagatall en una muntanya del Bages,
amb una espectacular vista de la
serralada de Montserrat al fons, mostra
evident que una de les virtuts del joc és
poder disfrutar de paisatges.
A dalt, Francesc Comellas, pioner
d’aquesta pràctica a Catalunya, amb
una carmanyola a l’interior de la qual hi
ha un dels tresors amagats i que són
l’objecte del joc.
A baix, un aparell de GPS com els que
fan servir els aficionats a la geocerca
per orientar-se. ■ BERNAT GARCIA /
FRANCESC COMELLAS / ARXIU

A la recerca del tresor

MODA · La geocerca, un joc que consisteix a buscar objectes amagats amb l’ajuda d’un GPS, guanya adeptes, i arreu
del món ja hi ha més de cinc milions d’aficionats AVANTATGES · Per als jugadors aquesta pràctica suposa un al·licient
més per fer turisme o excursions a la muntanya EXPANSIÓ · Catalunya ja té prop de 4.700 geoamagatalls
Raül Garcia i Aranzueque

F

BARCELONA

ins fa només onze anys, els
Estats Units impedien,
gràcies a un premeditat
error de càlcul dels seus
satèl·lits, que els navegadors GPS comuns poguessin localitzar punts geogràfics amb un mínim
de precisió. Era una manera sui generis de protegir el país de possibles
atacs exteriors.
El president Bill Clinton, però, va
derogar aquella norma l’1 de maig del
2000 i, només tres dies després, David Ulmer, un usuari de GPS d’Oregon, va estrenar la nova legislació,
proposant a la resta d’usuaris
d’aquest giny que busquessin un tresor que va amagar als voltants de
Portland, la seva ciutat, a partir de
les coordenades exactes que els va
donar. El mateix dia, un usuari ja va
trobar l’amagatall i, quatre mesos
després, Jeremy Irish va crear el web
www.geocaching.com, un portal per
a tothom qui vulgui amagar tresors i
trobar-ne. Acabava de néixer la geocerca, un joc que s’estima que té més
de cinc milions d’adeptes i més d’un

milió d’amagatalls arreu del món,
4.665 dels quals a Catalunya.
Francesc Comellas, professor de
matemàtica aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i aficionat a la muntanya, va ser el primer a
posar un cache (conegut en català
com a geoamagatall) a la península
Ibèrica. Ho va fer el febrer del 2001 a
Montserrat, encuriosit per un article
que havia llegit sobre aquell fenomen
incipient als Estats Units.
“El nombre de geocercadors ha
crescut molt aquests deu anys –ex—————————————————————————————————————————————

“La geocerca és una
bona manera de motivar
els nens a fer excursions”,
diu una mare
—————————————————————————————————————————————

plica Comellas–. Al principi era un fenomen que es practicava molt a la
muntanya i ara també hi ha molts
geoamagatalls a la ciutat”. La geocerca comença a enganxar cada cop
més gent i, avui dia, no és estrany
veure individus buscant tresors sota
les llambordes de l’exterior d’una catedral o al cim del Puigmal.
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“Els llocs més emblemàtics de la
zona del Garraf ja estan agafats”, explica Jofre Capdevila, geocercador
des de principis d’aquest any, que ja
duu trobats entre vint i trenta tresors, molts a prop de Vilanova, la seva ciutat. En aquests mesos, ha
trobat de tot: ninotets, daus, contes,
CD i altres coses, sempre de poc valor. A canvi, ell hi ha deixat “monedes
del món que poden interessar els
col·leccionistes”. “La geocerca és una
bona manera de conèixer altres
ciutats i de fer excursions”, sentencia en Jofre.
Per Susana González, és una manera de motivar les seves filles per
anar d’excursió. “Es tracta de caminar amb un objectiu molt atractiu
per a les nenes. No busquen un geoamagatall, busquen un tresor i quan el
troben ho viuen com una gran fita”.
Ella i el seu equip de geocercadors, el
Kasper, han trobat coses a llocs tan
insòlits com dins d’una cova d’un penya-segat de Begues o a la soca d’un
arbre a la fageda d’en Jordà. “Moltes
vegades, però, estan ocults entre
unes pedres que de seguida es veu
que estan col·locades de manera antinatural”, observa la Susana.

100

euros o més costa
un aparell navegador GPS per a la
pràctica de la geocerca. Tenen una
precisió d’uns quatre metres en la
transmissió d’informació sobre emplaçaments concrets.
Per a la pràctica del
joc també es pot utilitzar un telèfon mòbil amb una aplicació de GPS, però no
ofereix la mateixa
exactitud.

Els tresors acostumen a guardarse en carmanyoles de plàstic (especialment quan s’amaguen a la muntanya) que contenen un llibre perquè
els geocercadors s’hi registrin, a banda del tresor. En el cas dels amagatalls urbans, els tresors són necessàriament petits i solen col·locar-se en
capses de rodets de fotos o bé embolicats amb cinta aïllant.
Registre al web
Un cop trobat l’amagatall, el descobridor ha de donar fe de la seva gesta al web www.geocaching.com. El
portal registra els moviments de
tots els geocercadors del món i ofereix als usuaris fòrums de debat per
penjar-hi comentaris, fotos i vídeos,
i la possibilitat d’adquirir navegadors GPS, i objectes com ara samarretes, pins i gorres.
En alguns casos, la recerca d’un
tresor és un veritable joc de pistes
en què els buscadors han de passar
proves com ara comptar les finestres de la torre de Bellesguard, a
Collserola, per poder continuar la
seva particular ruta modernista
2.0, un al·licient més per a aventurers àvids d’emocions. ■
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ALT PENEDÈS
Subirats recorda la
batalla d’Ordal de la
Guerra Civil

El subministrament d’aigua a Catalunya

Contrast als pan

CATALUNYA HUMIDA Els embassaments de les conques internes presenten uns nivells espectaculars per a un mes
d’agost, més del 91% en conjunt, per les pluges del març i el juliol CATALUNYA SECA La conca catalana de l’Ebre, en
canvi, es troba sensiblement per sota de les reserves de l’any passat, tot i que supera la mitjana del darrer lustre
Òscar Palau
TARRAGONA

La pluja que ha afectat el
país de manera asimètrica
en els darrers mesos, sobretot en un març i un juliol extraordinàriament humits
al quadrant nord-est de Catalunya i no tant a la resta,
ha provocat també una situació de contrast als embassaments. Els de les comarques barcelonines i gironines acumulen aigua a
dojo, mentre que els que
corresponen a la conca de
l’Ebre, bàsicament els de
Lleida, si bé també proveeixen el consum de gran part
de Tarragona, presenten
xifres força més discretes.
Just tot al contrari del que
era habitual. Els pantans de
les conques internes, sobretot els del sistema TerLlobregat, que abasteixen
l’àrea metropolitana de
Barcelona,
presenten
aquesta setmana un aspecte extraordinari sent com
és un mes d’agost, ja que divendres emmagatzemaven vora 633 hm³ d’aigua;
és a dir, superaven el 91%
de la seva capacitat (vegeu
el gràfic annex). Un registre que, segons fonts de
l’ACA, és probablement el
més alt com a mínim del
darrer decenni, quan de
mitjana amb prou feines
van assolir els 480 hm³ (un
69%), i que contrasta, per
exemple, amb el 33,4% del
2005 o el 42,9% del 2007.
Des del 2008 –l’any de la sequera–, quan el registre ja
pujava al 64,3% (si bé amb
prou feines era del 20% en
els moments més crítics a
finals de març), que les reserves no han parat de créixer en aquest mateix període: un 82% el 2009, un 85%

el 2010 i un 91,13% enguany. Amb això, segons
calcula l’ACA, hi ha “garantides les demandes ordinàries per a un període de 1516 mesos”. Això, sense
comptar l’aigua dels aqüífers i la de les dessalinitzadores del Prat i la Tordera,
que vista la situació ara funcionen en nivells mínims.
La tendència és especialment pronunciada en conques molt castigades durant els darrers anys com la
de la Muga. El pantà de Boadella, a l’Alt Empordà, estava divendres a un 77% de la
seva capacitat, una xifra

La xifra

Estat dels principals
embassaments de
les conques internes

Boadella

(a 05-08-2011)

Susqueda

Sant Ponç
Foix
Siurana
Riudecanyes
TOTAL

Estat dels principals
embassaments de la
conca catalana de
l’Ebre

hectòmetres cúbics acumulen els pantans de les conques internes, prou aigua per
al consum de 15 o 16 mesos.
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Sau

La Llosa del Cavall

633

L’Ebre, per sota
Sense arribar a ser preocupant, la situació és força diferent a la conca hidrogràfica de l’Ebre. A la capçalera dels seus rius hi ha plo-

CAPACITAT
MÀXIMA (hm 3 )

La Baells

—————————————————————————————————

que dobla de molt el 33% de
l’any passat o el pobre
29,3% del 2008. Com ha
passat també a l’àrea del
Ter, a banda de l’aigua acumulada per les darreres
tempestes, hi ha ajudat el
fet que les pluges fan que
baixi la demanda de reg,
per la qual cosa la setmana
passada la presa de Boadella ja va alliberar força
menys aigua de la necessària per respectar el cabal
ambiental.

EMBASSAMENT

EMBASSAMENT

61,1

46,79

165,26

150,59

233

222

109,43

97,7

80

76,26

24,38
3,74
12,22

ESTAT FA UN
ANY

%

76,57

%

MITJANA ÚLTIMS 5
ANYS (hm 3 )

20

32,73

27,72

91,12

138,23

83,64

124,61

95,28

210,02

90,14

172,08

89,28

101,59

92,84

88,8

95,32

79,31

99,14

61,55

21,94

89,97

23,28

95,5

19,83

3,74

100

3,54

94,65

3,45

11,73

95,95

11,79

96,48

8,62

5,32

2,13

40

2,33

43,76

2,53

694,45

632,87

91,13

590,08

84,97

509,18

CAPACITAT
MÀXIMA(hm 3 )

Mequinensa

ESTAT ACTUAL
(hm 3 )

ESTAT ACTUAL
(hm 3 )

ESTAT FA UN
ANY

%

%

MITJANA ÚLTIMS 5
ANYS (hm 3 )

1.533,99

994,99

64,90

1.288,23

80,07

1.134,92

209,56

203,75

97,2

204,45

97,56

202,74

Oliana

101,11

78,63

77,8

92,93

91,91

72,33

Rialb

403,55

281,58

69,8

353,54

87,6

221,16

Talarn

226,74

181,62

80,1

199,48

87,98

180,7

Camarasa

163,41

111,11

68

142,74

87,35

113,94

Escales

152,32

134,87

88,5

142,97

93,86

114,97

Canelles

679,29

324,41

47,8

446,99

65,8

246,39

Santa Anna

Riba-roja

235,55

124,6

52,7

128,31

54,24

116,99

Terradets

33,19

31,66

95,4

31,69

95,48

31,77

Guiamets

9,7

6,46

66,6

5,44

56,1

6,05

Un any en general extraordinari per al reg agrícola
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La majoria de conreus catalans estan en plena campanya de reg, i en general es pot
qualificar d’extraordinària
per l’aigua acumulada. Josep
Ferré, d’Unió de Pagesos al
Baix Camp, parla d’un “any
excepcional” perquè els aqüífers del Camp de Tarragona
“estan carregats al 100%, i
d’aquí és d’on ve la majoria
del reg”. Pantans com el de
Riudecanyes, a més, “enguany oferiran dotze setmanes d’aigua, que és el màxim
de la concessió”. Els regs
dels últims dies, precisament, han fet que el seu nivell

baixés al 40%, si bé està previst que aquesta setmana es
reompli amb reserves del de
Siurana, que es gestiona conjuntament. “L’aigua acumulada és una garantia, perquè,
encara que no plogués al setembre, conreus com l’olivera arribin a fi de bé”, explica
Ferré, que creu que ara seria
el moment de tornar a parlar
“amb tranquil·litat” del pacte
nacional de l’aigua.
Antoni Casademont, d’UP
a Girona, té tants o més motius de satisfacció. “Altres
anys els pagesos havien hagut de triar quins camps re-

gar per les restriccions, però
aquest any tothom ha pogut
regar totes les hectàrees, no
hi ha cap problema d’aigua”,
explica. Casademont és tan
optimista amb les reserves
acumulades que creu que
“n’hi haurà per a tot l’hivern, i
si és normal quant a pluges,
segurament per a tot l’any
que ve”, tant a la conca del
Ter com a la de la Muga.
A les comarques lleidatanes tots els canals tenen les
comportes obertes i els pagesos poden regar en funció
de les previsions i necessitats. Només el canal d’Aragó i

Catalunya ha hagut de reduir
la dotació que allibera per al
reg a causa d’un estiu sec i
amb poques aportacions als
rius. Tot plegat per garantir
que es mantingui el nivell
dels pantans de Barasona
(Osca) i Santa Anna. Tot i
aquesta prevenció, si no hi ha
més contratemps es podrà
acabar la campanya a l’octubre amb prou aigua. Els canals de Pinyana, Urgell, Algerri-Balaguer i Segarra-Garrigues reguen en tots els
trams i complint les expectatives fins a final de temporada. ■ J.T. / Ò.P.
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LA SELVA
Lloret de Mar anuncia
que vol canviar el seu
model turístic

MARESME
L’entitat Vamma fa
neteges del fons marí
a la comarca

ntans

BARCELONÈS
Joaquim Forn, primer
tinent d’alcalde de
Barcelona

BAIX EMPORDÀ
Activen l’alerta per
una barca enfonsada
a Sant Feliu de Guíxols

TARRAGONÈS
La policia de
Tarragona fa de guia
al sector d’oci nocturn

El poble assedegat
AVÍS · L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha alertat el veïnat de possibles
restriccions pel baix nivell dels pous SEQUERA · Fa mesos que gairebé no hi plou
Òscar Palau

A

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

El pantà de Riudecanyes, al 40%, en una imatge de dissabte ■ ELISABETH MAGRE

gut força menys i també
s’hi ha acumulat menys
neu que en anys anteriors,
amb la qual cosa tots els
grans embassaments catalans que en formen part registren sensibles davallades de nivell respecte a
l’any passat. Només cal
comparar (vegeu el gràfic)
les xifres dels embassaments de Mequinensa
(que baixa 15 punts, del
80% al 65%), Canelles (del
66% al 48%) i Rialb (del
88% al 70%).
Dilluns passat, el conjunt d’embassaments de
tota la conca de l’Ebre emmagatzemava 4.756 hm³
d’aigua, o sigui, un 63,4%
de la capacitat total. Un re-

gistre que queda 15 punts
per sota dels 5.879 hm³
(un 78,3%) de la mateixa
setmana de l’any passat, i
que també s’ha traduït en
un menor cabal del riu a les
Terres de l’Ebre: tot just
115 m³/s a Tortosa dilluns
passat, prop del que es considera cabal mínim ecològic, pels 147 m³/s que baixaven un any abans. Les
xifres d’enguany encara
són un pèl superiors a la
mitjana dels últims cinc
anys als pantans catalans
de l’Ebre, però són inferiors al conjunt de la conca, on la mitjana el 2010 va
ser de 5.001 hm³. Encara
són lluny, això sí, del mínim de 3.625 del 2006. ■
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ssegut en una terrassa
prop del Casal de l’Espluga de Francolí, el
Pep es queixa que, com
que no té dipòsit a casa,
aquests dies l’aigua de l’aixeta li “raja tota tèrbola, és gairebé sorra!”.
“Guaita els plataners, quina mala
pinta!”, li assenteix el David. “Pregunta a qualsevol pagès: els camins,
els camps... està tot sec i ja pateixen
per la vinya i l’ametlla”, lamenta. Si
bé els pantans estan ben plens a bona part de Catalunya, en municipis
com aquest de la Conca de Barberà,
en altres èpoques anomenat el poble
de l’aigua per la qualitat i quantitat
amb què hi brollava, viuen amenaçats de restriccions. Des de l’episodi
de pluges del març, quan l’estiu hi
semblava assegurat, no hi ha caigut
gairebé ni una gota i en el nivell dels
pous i corrents subterranis que baixen de les muntanyes de Prades, el
proveïdor exclusiu, en les últimes
setmanes hi ha hagut uns alts i baixos alarmants que fan témer que se
n’acabi l’aigua. Tant és així que el 25
de juliol l’Ajuntament va fer un pregó oficial per advertir que hi podria
haver talls si la població no en moderava el consum.
Però no tothom en sembla estar
assabentat. “Talls? No ho sabia, però no m’estranya, aquí això és un
problema endèmic”, diu el Marc des
d’una altra terrassa al carrer Lluís

A la font Baixa, a la tarda sols ragen tres o quatre de les disset canelles ■ E. MAGRE

Carulla. “Com que a la televisió no
paren de dir que hi ha tanta aigua,
sembla que la gent aquí no en sigui
conscient”, reflexiona l’Ermínia a la
piscina municipal, aquests dies plena de gom a gom. La font Major, al
naixement del riu Francolí, està seca però sí que en ragen d’altres al
poble, com la font Baixa, fet que
sembla esmorteir la sensació de perill entre els espluguins. “Les disset
fonts ragen tot el matí, i molta gent
encara hi ve a buscar aigua, però a
la tarda les tallen”, explica la Maria
Teresa, del restaurant veí. Certament, el problema es toca en alguna
conversa, però tampoc no sembla la
preocupació principal a la vila.
“Seguim com estàvem, racionant
tot el que podem. No hem hagut de

tallar l’aigua però la situació és molt
imprevisible, en qualsevol moment
pot passar i ho hem de controlar, a
veure si tothom hi ajuda”, raona el
regidor de Serveis, Joan Amigó. El
cabal que baixa de les Cent Fonts,
que s’acumula al dipòsit de Sant Miquel, fa dies que gairebé s’ha aturat,
i l’Ajuntament hi ha hagut d’injectar aigua des del dipòsit inferior de
la Cometa, que recull aigua subterrània del Francolí. “Encara sort
que, arran de la darrera sequera, els
vam interconnectar i podem regular molt millor el servei, ara els tenim gairebé plens”, explica Amigó.
Si els aqüífers naturals s’assequen
del tot, els dipòsits no aguantaran
gaire hores. D’on no n’hi ha, no en
raja. I a l’Espluga, creuen els dits. ■

Torà torna a recórrer als
camions cisterna
Joan Tort
TORÀ

L’Ajuntament de Torà
(Segarra) va haver de contractar el mes de juliol passat el transport d’aigua potable en camions cisterna
per omplir els dipòsits del
poble. És una mesura habitual d’estiu en aquesta
àrea de la Segarra, que es
proveeix de pous i aqüí-

fers. En el cas de Torà, es
va detectar a mitjan juny
un baix nivell de les reserves i es va haver de comprar l’aigua per garantir el
subministrament.
Les reserves actuals
d’embassaments i aqüífers fan que aquest estiu
sigui més aviat tranquil,
segons confirmava el Consell Comarcal de la Segarra, però són una bona colla

de pobles d’aquesta àrea
de la Segarra i l’Urgell els
que cada estiu es veuen
abocats a comprar aigua.
Amb aquest transport
intentaran mantenir el
servei a la població durant
l’estiu, tot i que el poble
continua esperant que
d’una vegada s’executi la
portada d’aigua procedent
del canal Segarra-Garrigues, un projecte que hau-

ria de solucionar de manera definitiva la provisió
d’aigua a la població. Concretament, el projecte,
que al juny va sortir a informació pública després
de deu anys de tràmits
previs, preveu portar aigua a 43 municipis de la
Segarra i l’Urgell, però
també de la Conca de Barberà i algun de l’Anoia, cosa que beneficiarà uns
62.000 habitants. La nova
conducció, “endollada” al
canal Segarra-Garrigues,
tindrà un pressupost de
35,8 milions i l’executarà
Acuaebro, l’empresa pública de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre. ■
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Joaquim Forn Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

“Mai diré que tot el que ha
fet el PSC ha estat dolent”

CORRUPCIÓ A CIUTAT VELLA “Demanar la creació de la comissió d’investigació és una decisió que han de prendre els
partits de l’oposició” SETGE ALS CARTERISTES “No podem permetre que hi hagi un nombre tan important de furts al
metro” MOSSOS I GUÀRDIA URBANA “Hi ha un terreny competencial poc clar on els dos cossos han de poder actuar”
Francesc Espiga / Adrià Gala
BARCELONA

V

ostès han optat per
una fórmula de govern en minoria, i
per buscar suports
puntuals amb l’oposició. Amb qui han trobat, fins
ara, més receptivitat?
Durant la presa de possessió de
l’alcalde Trias, tothom va
expressar la voluntat d’arribar
a acords, especialment en temes com la lluita contra la crisi
econòmica. Per tant, i com que
entenem que ningú renuncia a
entendre’ns, valorem positivament la predisposició que, d’entrada, sembla que hi hagi en
tots els grups polítics.
El pla B, si no funciona aquesta
política d’entesa puntual, és
buscar un acord estable amb el
Partit Popular?
L’acord estable no només l’ofereix el PP. Hi ha dos grups amb
què es pot arribar a 21 regidors.
Ara bé, nosaltres estem convençuts que ens en podem sortir, a
l’hora d’arribar a acords amb la
resta de partits. No hi ha pla B.
La pèrdua del 15è regidor ha estat un cop dur?
Des del punt de vista de l’aritmètica, continuarem necessitant a algú per arribar als 21.
Home, el que és evident és que
un tinent d’alcalde, l’Antoni Vives, ha hagut d’assumir també
un districte, i amb això no hi
comptàvem d’entrada.
Veient com ha acabat aquest
episodi, va ser un error retirar
el recurs davant el Constitucional quan inicialment se’ls va
donar aquest 15è regidor?
És important mantenir la coherència, i en tots els nivells. Si
nosaltres donàvem per bona la
modificació de la llei en què es
deia que qualsevol alteració voluntària o involuntària d’una
papereta s’havia de considerar
invalidant, el que no podíem fer
era defensar aquesta tesi i, a la
vegada, la contrària. O sigui, de-

manar que es consideressin
com a bones les de CiU que estaven marcades, que també n’hi
havia. Hem estat coherents políticament i als tribunals. Si hi
ha gent a qui li és igual defensar
dues coses contraposades alhora, i els tribunals ho accepten,
doncs bé, potser algun dia haurem de jugar a aquest joc. Però
no és el que ens agrada.
S’han ratificat mols alts càrrecs del mandat anterior. És un
gest temporal o els mantindran
fins al final del mandat?
Els que tenim una responsabilitat política, i també els càrrecs
eventuals, sabem quan comencem, però no pas quan acabem.
Aquesta és una evidència que
tots hem de tenir clara. El que sí
que vam dir, i és el que estem
aplicant, és que les coses que estiguessin bé o les persones que
fessin bé la seva feina, les mantindríem. I així ha estat. Nosaltres no tindrem l’obsessió que
van tenir altres el 2003, quan
va haver-hi un canvi de govern a
la Generalitat, i es va dir que tot
el que havia fet CiU abans havia
estat dolent. Jo no diré mai que
tot el que ha fet el PSC en 32
anys a Barcelona ha estat dolent. Em semblaria un error i
una falsedat.
La redacció del programa d’actuació municipal (PAM) serà
una de les primeres prioritats
passat l’estiu?
De fet, ja hi estem treballant. El
30 de setembre volem tenir una
primera redacció del govern per
poder començar-ne a parlar
amb els partits, i encetar el procés d’aprovació inicial, que sempre és un pèl més llarg. Tampoc
no podem obviar que hi haurà
unes eleccions estatals pel mig,
i això ens podria fer modificar
una mica els nostres calendaris.
El govern ja ha anunciat que vol
simplificar els mecanismes i els
òrgans de participació als districtes. Com es farà això?
El pla municipal de participació
ciutadana ja apuntava que calia
aquesta simplificació més gran.
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I als districtes hi ha massa organismes enfocats a aquest àmbit.
I, de vegades, més participació
no vol dir més poder de decisió.
I l’esforç que hem de fer és que
la gent, quan s’implica i participa en un determinat òrgan,
també pugui decidir.

inèrcia és un excés de càrrecs
directius i d’organismes que no
s’han sabut renovar. En els propers pressupostos ja podrem
concretar la voluntat de simplificar l’estructura, però ara per
ara ja hem pogut disminuir els
càrrecs eventuals d’un 20%.

I també caldrà aprimar l’estructura?
És del tot necessari. Aquí sí que
arrosseguem una herència de
32 anys. En algunes coses és
cert que s’ha posat al dia, però
en altres, no. Una de les que coses que ha suposat aquesta

La comissió d’investigació sobre la trama de corrupció de
Ciutat Vella s’arribarà a constituir mai?
En aquest moment no hi ha cap
demanda sobre la taula, però tenim tota la voluntat d’arribar
fins al fons. L’exigència que te-

níem quan érem a l’oposició ara
serà més fàcil que la puguem
concretar. He mantingut
reunions amb els serveis jurídics de la casa, i conec perfectament quin és l’estat procedimental de la investigació. Cal
recordar que qui marca el ritme
és la jutgessa. I nosaltres li donarem totes les facilitats. Si algun grup polític desitja més informació, nosaltres no tenim
cap inconvenient a informar-lo
de la fase en què es troba el cas.
Però es constituirà?
N’hem de parlar. Si algú ho de-
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Estem convençuts que
ens en podrem sortir, a
l’hora d’arribar a
acords puntuals amb la
resta de partits; no hi ha
un pla B que suposi
buscar un pacte més
estable amb el PP
Seguretat i
engranatge
intern
Joaquim Forn i
Chiariello (Barcelona, 1964) és la base
sobre el qual se
sustenta el govern
de Xavier Trias.
Dialogant i hàbil
negociador, després de picar molta
pedra a l’oposició
ara tindrà sota la
seva responsabilitat tot l’engranatge
municipal i les polítiques de seguretat
i ordre públic a la
capital del país.
Molt ben connectat
amb la cúpula de
CDC del carrer
Còrsega, és llicenciat en dret i membre de la junta
d’Òmnium Cultural, i va ser president de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya entre el s anys
1986 i 1988. També
va ser president de
la federació de Barcelona de CDC, entre el 2001 i el
2007. ■ JOSEP LO-

La voluntat de l’Ajuntament és
allargar durant tot l’any el reforç
policial al metro?
No amb la mateixa intensitat. És
evident que a l’estiu hi ha més presència de turistes, els objectius preferits pels carteristes, però tampoc
no volem passar de deu a zero després del més de setembre. Serà un
procés que es farà de manera gradual, fins que considerem que s’ha
estabilitzat la situació. No podem

Aquesta direcció política correspondrà a l’alcalde?
Sí. El paper que ha de tenir l’alcalde
en la planificació de la seguretat ha
de ser preponderant. Nosaltres
presidim la junta de seguretat local i
aquest conjunt de persones és el
que marca les prioritats de seguretat a Barcelona.
L’arribada de Joan Delort i el canvi
en la cúpula de la Guàrdia Urbana
facilitarà que hi hagi més bona relació entre els dos cossos policials?
És evident que el nou gerent és una
persona experta en seguretat, que,
a més, coneix bé les dues cultures,
perquè té experiència a la Guàrdia
Urbana i també als Mossos. Tot això
ha de facilitar una millora en la
coordinació, sens dubte.
Es podrà veure algun dia la Guàrdia
Urbana investigant delictes com
ara els robatoris en domicilis?
Hi estem treballant, és una reivindicació de la Guàrdia Urbana. Hem de
parlar amb el Departament d’Interior, a veure si podem avançar en
determinades funcions que ara mateix no tenim atorgades.

permetre que hi hagi un nombre
tan important de furts al metro.

Què pensa quan llegeix que un de
cada quatre barcelonins ha estat
víctima de delictes?
És clar que la gent necessita sentir
més presència de la policia al carrer.
Que un 24% de la població digui que
ha estat víctima d’un delicte és un
fet preocupant. Estem molt lluny
del que seria desitjable.

A banda del metro, en quin altre
àmbit es podrà veure aquesta nova
col·laboració entre els Mossos i la
Guàrdia Urbana?
Es veurà clarament a les festes majors de Gràcia i Sants, on es farà un
patrullatge conjunt. A més a més,
de la mateixa manera que hem dit
que la Guàrdia Urbana ha de baixar
al metro, hem demanat als Mossos
d’Esquadra que també facin coses
que sobre el paper no els pertoca de
fer, com, per exemple, que actuïn si
veuen algú orinant a la via pública.

Un dels fets que genera més inseguretat és la prostitució. L’Ajuntament la vol eradicar de la ciutat?
Estem en contra de la prostitució,
però l’Ajuntament té les eines que
té. Nosaltres creiem que hi ha d’haver més prevenció policial, però
també que s’ha de facilitar que
aquestes dones puguin tenir altres
sortides per la via de la formació.
Una altra cosa que ens preocupa especialment són les xarxes. I aquí sí
que hem de tenir una actitud contundent, amb mesures policials. ■

SADA

sitja, té la plena llibertat de poderho fer. Entenc que aquesta és una
decisió política que han de prendre
els partits que estan a l’oposició.

Entendria que altres ciutats importants es queixessin del tracte preferencial de l’Ajuntament de Barcelona sobre els Mossos?
Nosaltres som la capital de Catalunya i el nombre de mossos i de guàrdies urbans que tenim no existeix a
cap altre punt del territori. A finals
d’any, ja tindrem 6.000 policies, una
quantitat prou important perquè hi
hagi una direcció política única de la
seguretat i una bona coordinació
entre l’alcalde i el Departament
d’Interior. És el que reivindiquem.
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a Barcelona aixecarà

l’escultura a la plaça
de Sant Miquel i el PP
hi està en contra

Agències
BARCELONA

El monument que reconeixerà el món casteller a
Barcelona s’alçarà a la plaça de Sant Miquel, darrere
de l’ajuntament, com va
planejar l’anterior consistori, tot i que en aquell moment el grup municipal de
CiU posava en dubte l’emplaçament en un indret on
mai abans s’havia fet un
exhibició castellera. Després d’estudiar possibles
ubicacions, l’alcalde i el
creador del monument,
l’escultor Antoni Llena,
han decidit mantenir-lo a
l’emplaçament previst, segons va explicar l’alcalde
de la ciutat Xavier Trias,
que no amagava el seu desgrat per la ubicació. Amb
tot, Trias ha renunciat a
canviar els plans per no cometre “un frau amb l’artista” i “per no gastar més diners” en l’obra, que costa
600.000 euros.
L’escultor Antoni Llena
havia pensat l’escultura
per a la plaça de Sant Miquel, que és on es prepa-

Hereu i Llena, davant la
maqueta de l’escultura

ren els castellers abans de
les actuacions a la plaça de
Sant Jaume. El monument, que ja s’ha acabat de
forjar a Mataró, fa 30 metres d’altura –la mateixa
que l’ajuntament– i està
format per 12 fines franques d’acer inoxidables
entrellaçades per crear
una torre cilíndrica.
Per la seva banda, el PP
ha tornat a reclamar la paralització definitiva de les
obres i va recordar que el
nou alcalde de la ciutat es
va oposar al projecte quan
el va presentar l’anterior
batlle i fins i tot en un primer moment va demanar
també la paralització de
les obres. ■

Ajuntament de
Constantí

EDICTE

E D I CT E
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori, mitjançant resolució de data 27 de juliol de 2011, ha
aprovat inicialment el “Projecte executiu
per la retirada d’horts marginals en els laterals de la riera del Palau (sector Can
Bogunyà) dins l’àmbit del Parc Agroforestal”, amb un pressupost d’execució material de seixanta-cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb set cèntims
(65.552,07 €), un pressupost de contractació sense IVA de setanta-vuit mil sis
euros amb noranta-sis cèntims
(78.006,96 €) i un pressupost de contractació amb IVA de noranta-dos mil quaranta-vuit euros amb vint-i-un cèntims
(92.048,21 €). El termini d’execució de
les obres previst és de dos (2) mesos (fase 1). (COAP 35/2011)
El document s’exposa a informació pública durant un període de TRENTA (30)
DIES comptat des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al
Butlletí Oficial de la Província i a la premsa local, i pot consultar-se en l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori (c/
Pantà, 20, 2a planta).
Terrassa, 29 de juliol de 2011
Jordi Ballart i Pastor
Tinent d’alcalde
Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Àrea de Planificació Urbanística i
Territori. C. Pantà, 20, 1a planta

155034-1040399J

El paper de l’alcalde en
la planificació de la
seguretat ha de ser
preponderant... Cal una
direcció política única i
una bona coordinació
amb el Departament
d’Interior

861922-1040389C
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Cadascú te les seves competències,
però també hi ha un terreny poc
clar en què no se sap qui ha d’actuar
i en què tots dos cossos han de poder fer-ho. Hi ha hagut moltes
menys actuacions dels Mossos en
matèria de civisme que de la Guàrdia Urbana, i volem que això canviï.

Trias mantindrà el
projecte original del
monument als castells

De l’Ajuntament de Constantí, sobre
modificació puntual d’un Pla urbanístic
Aprovada inicialment per l’Ajuntament
de Constantí en sessió plenària de
data 28 de juliol de 2011 la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Constantí, per a
ressituar uns terrenys destinats a
equipaments i a espais lliures del Polígon Industrial de Constantí.
Es suspèn l’atorgament de llicències
a la zona afectada per l’esmentada
modificació puntual, durant els terminis fixats al Decret legislatiu 1/2010.
Es sotmet a informació pública pel
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al BOPT, al DOGC, a la pàgina
web d’aquest Ajuntament, en un diari
de premsa periòdica dels de més divulgació en l’àmbit municipal al qual
es refereix la present modificació puntual i al tauler d’anuncis, perquè es
puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents.
L’expedient es podrà consultar a les
dependències municipals durant l’horari d’oficina.
Constantí, 2 d’agost de 2011
Josep Maria Sabaté i Sans
Alcalde
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VALLÈS

Lloret ha de lluitar per
millorar el model turístic

El PSC acusa el
govern de
Vacarisses de
manipulació

a El regidor de Turisme, Jordi Orobitg, creu que si es fa una aposta pel turisme familiar “no es pot
barrejar” amb altres models a Opina que hi ha massa oferta d’oci

VACARISSES

nuïtat en els ingressos.
“Cal veure si els empresaris estarien disposats a
passar una mala època o a
perdre-hi durant un
temps per passar a un turisme millor. Ens hem de
decidir
definitivament
cap a on volem anar. El que
és poc viable és el que estem fent ara, d’intentar
aguantar el que tenim perquè és el que tenim i apostar i invertir molt cap a on
voldríem anar”, conclou el
regidor.

Nuri Forns
LLORET DE MAR

El regidor de Turisme de
Lloret de Mar, Jordi Orobitg (ERC) manté que Lloret ha de “patir” uns anys
si de veritat es vol canviar
el model turístic. Fa un
any que es va endegar el
pla estratègic 2010-2014,
que establia el full de ruta
de Lloret. Per a l’alcalde,
Romà Codina, no es pot
menysprear cap tipus de
turisme i el turisme jove i
d’oci nocturn continua
sent un gran actiu en la comercialització de Lloret
però també és el que acaba
portant més tensions entre residents i visitants.
Orobitg, que fa un mes
que ha assumit la regidoria de Turisme, que no
existia des del 2007, creu
que hi ha ofertes que no
són compatibles si es vol
apostar per un canvi a millor. Una de les ofertes que
no són desitjables, al seu
parer, són els paquets del
tot inclòs, que ara com ara
els hotelers “es veuen obligats a acceptar”, i això aca-

El Punt

Turistes passejant amb banyador per Lloret, la imatge més habitual en aquestes dates. ■ J.S.

la frase
—————————————————————————————————

“Si s’està apostant
fermament per portar
un turisme familiar, no
el pots barrejar amb
segons què”
Jordi Orobitg
REGIDOR DE TURISME DE LLORET

ba fent rebaixar el nivell
d’exigència i, a més, perjudica altres sectors, com la
restauració. Pel que fa al
turisme jove que va a Lloret atret per un determinat ambient de nit, pensa
que s’ha de fer balanç per
si aquest turisme “encara
que generi ingressos, en
perjudica d’altres perquè

porta conseqüències indesitjables”. “No pot ser que
intentem tocar tots els
pals. Si des de Lloret Turisme s’està apostant fermament per portar un turisme familiar, aquest no el
pots barrejar amb segons
què”, conclou Orobitg.
El problema, explica, és
com fer possible la conti-

L’Avinguda Just Marlès
Per a Orobitg, un afer
pendent és reordenar
l’Avinguda Just Marlès.
“Hi ha d’haver oferta d’oci
però no tanta i ni de tants
diferents perfils”, opina.
Aposta per sancionar els
establiments que no compleixin la normativa, encara que sigui impopular.
“Hi ha gent que voldria
treballar més bé, però si al
costat té un establiment
que rebenta els preus amb
les copes, potser haurem
d’ajudar el que treballa
més bé”, explica. ■

El PSC de Vacarisses estudia emprendre mesures
legals contra l’actual equip
de govern per una informació publicada a la revista municipal El Terme. En
un quadre, es detallen els
sous i les dedicacions dels
alcaldes i els regidors del
present mandat i de l’anterior, i es dóna a entendre
que l’antic alcalde, el socialista Carles Canongia,
només treballava set hores al mes i, per tant, guanyava 220,77 euros l’hora.
Segons el PSC, és “una falta a l’honorabilitat”, a més
que considera denunciable la utilització d’un mitjà
públic per difondre “una
informació manipulada”.
L’actual alcalde, Salvador
Boada (UIPV), ha estat
molt criticat durant els últims dies per haver-se doblat la retribució. ■
FE D’ERRADES
El govern d’unitat de
Moià (Bages) l’integren
sis regidors d’AraMoià,
cinc d’Entesa per Moià i
dos de CiU. El PSC no hi
és tal i com s’informava
erròniament ahir a la
plana 34.

Memòria històrica

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

Subirats recorda la batalla d’Ordal
EXPOSICIÓ · El Centre d’Estudis de Subirats aprofita que és festa major al poble per mostrar el material trobat de la
batalla d’Ordal TRINXERA · En l’exposició hi han participat els alumnes de l’escola El Montcau, que han fet una maqueta
Albert Mercader

S
SUBIRATS

ubirats fa anys que investiga què va succeir
el 22 i el 23 de gener
del 1939, quan un miler de republicans van
intentar a les muntanyes d’Ordal frenar l’avenç de les tropes
de Franco cap a Barcelona i,
d’aquests, 200 van acabar
morts i enterrats en fosses comunes. Tenien l’objectiu d’alentir al màxim l’avenç de les tropes cap a Barcelona i així permetre una evacuació més ordenada dels refugiats. En els darrers anys s’han descobert als

boscos de Subirats, amagades
pel pas del temps, multitud de
trinxeres, nius de metralladores i restes d’equipaments dels
soldats que van combatre, les
quals es conserven en un inusual bon estat, i s’han organitzat rutes mensuals al lloc dels
fets, amb el títol de L’última defensa de Barcelona, perquè els
veïns puguin reviure aquest episodi de la història local.
Aprofitant que enguany es
commemora el setanta-cinquè
aniversari de l’esclat de la Guerra Civil, el patronat de Turisme
de Subirats i el Centre d’Estudis
de Subirats han aplegat alguns
dels materials trobats i, junta-
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Imatge de l’exposició ‘La Guerra Civil a Subirats’, que es va inaugurar
divendres ■ AJUNTAMENT DE SUBIRATS

ment amb material gràfic i
premsa de l’època, han muntat
l’exposició La Guerra Civil a
Subirats, que es pot visitar fins
demà a l’espai Subijove, a l’Ateneu Ordalenc, amb motiu de la
festa major d’Ordal, que se celebra aquests dies. La mostra, que
té el suport del projecte de recuperació de la memòria històrica
al Penedès Tots els noms, de
l’Institut d’Estudis Penedesencs, inclou, a més del material recuperat, plafons divulgatius, mapes de la batalla i fins i tot
la reproducció d’una trinxera
de l’època que ha estat feta pels
alumnes de l’escola El Montcau
d’Ordal. ■
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Maresme

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

Fent dissabte del fons marí

TROBADES · L’entitat Vamma realitza immersions periòdiques al litoral del nord del Maresme, el Barcelonès i la Selva
per treure’n la brossa acumulada al mar OBJECTIU · Els voluntaris volen apel·lar a la consciència de la ciutadania
Teresa Márquez

U

SANTA SUSANNA

na rentadora, bateries de cotxe, extintors, ferros de tota
mida, rodes de cotxe i ombrel·les de
platja. Aquests són només alguns dels objectes localitzats
per l’equip de submarinistes de
l’entitat Voluntariat de l’Alt Maresme de Medi Ambient (Vamma) en les immersions que cada
any realitzen durant l’estiu a diferents municipis, també de la
Selva. Ahir van preparar-ne una
a Santa Susanna, però la nul·la
visibilitat com a conseqüència
d’unes aigües enterbolides va
obligar a fer avortar l’expedició.
El president de Vamma, Joan
Basart, es lamentava de no haver pogut portar a terme l’acció
“sobretot perquè hem reunit
una seixantena de submarinis-

tes i alguns han vingut de Saragossa i Tarragona”.
Des de l’any 2003, Vamma té
en les immersions la seva activitat estrella, malgrat que el grup
també ha actuat en altres àmbits, com ara recuperant camins per fer senderisme, instal·lant una torre de guaita i
construint una bassa d’aigua
per a ús d’helicòpters i camions
de bombers en cas d’incendi.
També treballa la vessant més
pedagògica amb les escoles, ha
editat material i ha col·laborat
en la recuperació de plantes autòctones. Joan Basart remarca
que “de feina, n’hi ha molta per
fer” i repeteix que la conscienciació de la ciutadania és clau.
Per aquest motiu, quan es prepara una immersió de neteja del
fons marí, als submarinistes els
acompanya un bon grapat de
gent encarregada d’informar
tant banyistes com curiosos de

Imatge d’una neteja del fons marí feta a Canet per Vamma ■ LL.M.

tot allò que amaguen les aigües
d’un Mediterrani que sovint
s’utilitza d’abocador.
“La brossa que es recull no ha
variat massa amb els anys, però
notem que s’incrementa quan

BAIX EMPORDÀ

S’enfonsa una barca
al port de Sant Feliu
aEl principal problema el va provocar la fuita del gasoil de

l’embarcació, tot i que es va poder controlar
Oriol Mas
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El vaixell “Ankapema”, enfonsat ahir al port de Sant Feliu i
amb barreres protectores ■ ACN

per Protecció Civil, va consistir en la instal·lació de
tres barreres al voltant de
la barca, de manera que el
fuel que s’anava vessant
no s’escampés. A més,
també va facilitar el control de la fuita el fet que la
barca fos a la zona de la
dàrsena, que va ser l’únic
espai que es va haver de
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tancar a la navegació.
L’actuació dels Bombers va evitar que l’embarcació –de 15 metres d’eslora i que es diu Ancapema–
acabés enfonsada del tot.
Al vespre va arribar a Sant
Feliu una grua de grans dimensions per retirar-la de
l’aigua i posar-la en una
góndola. ■

140841-1039733J

L’enfonsament d’una antiga embarcació de pesca
al port de Sant Feliu de
Guíxols va obligar ahir a
activar la fase de prealerta
per contaminació marina.
El principal problema va
ser la fuita de gasoil, ja que
el dipòsit tenia una capacitat d’entre 2.000 i 2.500 litres. Per això es va activar
la fase de prealerta del pla
d’emergències per contaminació marina, i a la platja de Sant Feliu va onejar
tot el dia la bandera groga.
Tot i això, no hi va haver
problemes per als banyistes, ja que només algunes
taques molt petites es van
escapar del perímetre de
protecció, i van ser fàcilment dissoltes.
L’operació, coordinada

dies abans plou i baixen plenes
les rieres que ho arrosseguen
tot cap al mar”, apunta el president, que recorda també que
molt del material localitzat correspon a estris de pescadors,

com ara ploms, xarxes o fil de
pescar. Abans d’entrar a l’aigua,
els participants –tots amb el títol i l’assegurança en vigor– reben les explicacions pertinents
perquè amb les ganes de netejar
el fons marí no destrossin nous
ecosistemes creats a partir del
material arrossegat i que ha
acabat integrat en el medi. “És
important ser molt curós quan
es tracta d’intervenir en aquest
espai per evitar fer més mal que
bé”, assegura Basart.
L’actuació de Vamma al fons
marí, que té el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat, va sumar l’any passat, segons la memòria de l’entitat, 474 submarinistes, que van prendre part en
nou immersions i que van recollir 1,6 tones de brossa i ferralla.
La propera immersió es farà a
Blanes el dia 21. ■
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Visites guiades
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una vintena de persones van participar en la visita guiada que es va fer dimecres passat. També es fan dilluns i divendres, a les sis de la tarda ■ MANEL LLADÓ

Turistes al Club Med

RUTES · El parc natural del Cap de Creus i l’Ajuntament de Cadaqués organitzen conjuntament visites guiades gratuïtes
tres cops per setmana al paratge de Tudela, on hi havia fins fa un any l’antiga ciutat de vacances CANVIS · Un guia turístic
explica als visitants què era el Club Mediterranée, com es va enderrocar i el valor ecològic de l’espai que visiten
Mar Vicente

E
CADAQUÉS

l Club Med va deixar de
funcionar com a ciutat de
vacances l’any 2004 i fa
més d’un any que no en
queda ni una sola edificació en peu. Però ara, després de tot
plegat, torna a rebre turistes. No
són els antics estiuejants, els
estrangers que s’allotjaven a les casetes, sinó que en són uns de nous
que volen veure com és ara el paratge de Tudela, l’espai del Cap de
Creus on durant quaranta anys hi
va haver 370 bungalous i diversos
serveis.
Els visitants arriben a l’antic
Club Med en grups que s’han apuntat a les visites guiades que organitzen aquest estiu el parc natural del
Cap de Creus i l’Ajuntament de Cadaqués. Un cop allà, els han d’obrir
la tanca –que aquest any està tancada perquè no s’ha habilitat l’aparcament– i els espera un guia turístic disposat a explicar-los els secrets
del paratge, que està dins la reserva
integral del parc natural.
La passejada comença fent honor
al títol de la visita. La geologia que

va inspirar Dalí és el nom que rep.
El guia comenta que el paratge de
Tudela era un dels llocs preferits
per Salvador Dalí per pintar i que el
reconegut pintor empordanès es va
inspirar en una roca del paratge de
Tudela el famós quadre El gran
masturbador. En un plafó es pot llegir una cita del pintor en què destaca les meravelles del paratge, en
resposta a l’opinió que li va demanar l’arquitecte que va pensar la
ciutat de vacances.
Seguint la ruta, alguns dels visitants destaquen com de bé ha que—————————————————————————————————————————————

‘La geologia que va
inspirar Dalí’ és el nom de
la visita guiada que es fa al
paratge de Tudela
—————————————————————————————————————————————

dat la restauració del paratge tot i
que també hi ha qui es pregunta
com és que amb la inversió que s’hi
ha fet –8 milions d’euros– no s’ha
acabat de treure la petita carretera
asfaltada que travessa l’espai. La
resposta? Cal deixar-la així perquè
hi puguin entrar vehicles en cas
d’emergència. Es pregunten també
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què signifiquen les diverses edificacions que hi ha a la zona i el guia els
explica que són construccions que
s’han fet per recordar que al paratge de Tudela durant molts anys hi
va haver les casetes del Club Med.
En concret, s’ha deixat un mirador
on abans hi havia l’antic dispensari i
una zona d’acollida per a grups on
hi havia hagut la recepció.
“El Club Med era una ciutat de
vacances de luxe, tot i que ara no sé
si ens hi quedaríem. Eren bungalous de dos per dos metres on hi havia una sala i un llit. Tot els serveis,
els lavabos i el menjador eren comunitaris”, continua el guia la seva explicació. Mentrestant, mostra imatges de com era aquesta ciutat de vacances. “Tot allò d’allà dalt eren
bungalous”, segueix. El guia turístic
també situa els visitants en la diferència que hi havia entre la vida que
es portava al Club Med i a Cadaqués, per exemple en l’acceptació
del nudisme, als anys seixanta i setanta, o d’altres actituds mal vistes
en l’Espanya franquista.
La importància de la visita rau
també a fer partícips els turistes de
la importància geològica de la reserva integral del cap de Creus. I la ma-

On fem les
reserves?
Les visites guiades
al paratge de Tudela són els dilluns, dimecres i
divendres a les sis
de la tarda i duren
dues hores. Són
gratuïtes, però cal
reserva prèvia al
punt d’informació
del parc natural
del Cap de Creus,
al Palau de l’Abat
(97219319). També us podeu dirigir
a l’Oficina de Turisme de Cadaqués o al
972258315.

nera més gràfica que hi ha per mostrar-ho és fent jugar els visitants a
buscar les formes que fa el vent a les
roques del paratge. “Veieu l’àguila
allà davant? Més enllà veurem el conill i el camell”, relata.
Al final, els turistes –sobretot catalans i espanyols– són tan conscients de la importància ecològica
de Tudela que acaben arrencant
l’ungla de gat, una planta invasora
que ataca les plantes de la zona i
que els guia explica que està costant
Déu i ajuda treure. Es calcula que es
tardarà deu anys a eradicar-la
Inicialment, s’havien programat
les visites tots els dimecres i ho organitzava el parc natural dels Aiguamolls. Al final, però, s’ha decidit
ampliar les hores de visites davant
les queixes d’alguns visitants i es
fan tres dies a la setmana, amb collaboració amb l’Ajuntament de Cadaqués. També hi col·labora l’empresa Terramar, Natura i Cultura.
L’obertura al públic de l’espai de
Tudela és encara parcial i aquest estiu només s’hi pot accedir a peu.
L’aparcament només s’usa per a les
visites guiades perquè no està a
punt encara. L’any que ve sí que ho
estarà, previsiblement. ■
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BAIX PENEDÈS / BAIX CAMP

TARRAGONÈS

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

Repartir el pastís
de Port Aventura

PORCIONS · Vila-seca i Salou prenen posicions davant la necessitat de
redefinir, a partir de l’abril del 2012, com es reparteixen els ingressos del parc

Tercer banyista
ofegat aquest estiu a
la platja de Coma-ruga
a Ahir també es van

haver de rescatar dos
menors, un en estat
crític, a Mont-roig

Redacció
EL VENDRELL / MONT-ROIG

Un home d’uns 67 anys va
morir ofegat ahir al vespre
a Coma-ruga, al Vendrell,
després que les emergències mèdiques intentessin
reanimar-lo sense èxit durant més d’una hora. L’home va ser rescatat quan
nedava, tot i que onejava la
bandera vermella, vora la
dàrsena del port, un in-

Azahara Palomares

T

VILA-SECA / SALOU

enir un parc temàtic com
Port Aventura al terme
municipal no és simplement una qüestió de
marca i atracció de visitants. Per a Vila-seca i Salou, compartir els terrenys ocupats per
aquest gran complex d’oci ha suposat també en els darrers vint anys
una font d’ingressos considerable
gràcies als impostos que el parc paga, i especialment quan li toca desenvolupar un nou projecte, com el
complex residencial previst a mig
termini. El problema ve, però, quan
tot aquest pastís (valorat en uns dos
milions anuals) toca repartir-se’l
entre dos ajuntaments, i més quan,
en el moment de plantejar el conflicte, Vila-seca s’asseia davant del
seu antic barri de Salou, tot just
acabat de segregar després d’un
tens procés.
La sortida salomònica que el
1992 va triomfar va ser repartir el
pastís dels ingressos a parts iguals
entre Vila-seca i Salou. Aquesta opció, però, s’apropa a la seva data de
caducitat i s’haurà de sotmetre el
proper abril a revisió, quan caldrà
renovar (o no) el conveni del Consorci Recreatiu Turístic (CRT),
l’ens que entre altres funcions, gestiona la recaptació del parc. De moment, l’Ajuntament de Salou ja ha
pres posicions i ha avançat que la
solució del 50/50 no té sentit en el
context de reconciliació i bon veïnatge actual, i posa damunt de la

—————————————————————————————————

El primer conveni del Consorci Recreatiu Turístic es va signar l’any 1992 i tenia una
vigència de vint anys que s’esgoten l’any vinent ■ RITA LAMSDORFF

taula la necessitat de tenir en compte els criteris territorials. Salou, evidentment, té més terrenys ocupats
pel parc al seu cantó del límit municipal (segons les seves dades, amb
una proporció que se situa al 90%
en el cas del parc d’atraccions i la
zona comercial) i té previst aprovar
per unanimitat aquest mes una moció reclamant canvis en el nou conveni.
Vila-seca, mentrestant, opta per
un silenci elegant a l’espera que comencin formalment les converses,
en què també hi prendrà part la Generalitat, la tercera pota del consorci. La visió vila-secana sempre ha re-

cordat que, si es té en compte tot
l’àmbit, la seva proporció del parc
no és tan petita com sosté Salou, a
més que els accessos i les infraestructures d’entrada al parc sí que
estan pràcticament totes al seu
cantó de la balança.
Si aquesta nova disputa revifarà
les tensions ara adormides entre els
dos veïns (i fins fa no gaire barris
d’un mateix Ajuntament), se sabrà
en els propers mesos. El que és cert
és que el projecte residencial que el
parc té en marxa segurament fa
que més d’un es fregui les mans en
aquests temps de finances municipals escanyades. ■

dret en què és prohibit banyar-se, per la presència
de forts corrents marins.
De fet, és la tercera víctima mortal en un mes al
mateix punt, ja que al juliol hi va morir un noi de 28
anys, i la setmana passada, una noia de 15.
Poc abans, a les cinc de
la tarda, s’havien hagut de
rescatar dos menors que
no podien sortir de l’aigua
a la platja Cristall de Miami, a Mont-roig. Un va resultar il·lès, però l’altre, de
nacionalitat alemanya, a
la nit estava ingressat a
l’hospital Sant Joan de
Reus en estat crític. ■
—————————————————————————————————

BAIX EBRE

TARRAGONÈS

Mostren el projecte
del parc del Bon
Repòs de l’Ametlla

Presència turca al
congrés de santa
Tecla de Tarragona

L’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar exposa a la sala d’actes
de la casa consistorial com es
planteja el parc del Bon Repòs, el gran parc que es farà
en una antiga superfície hotelera. L’objectiu de l’exposició
(que estarà oberta durant tot
el mes) és mostrar el projecte
d’aquest espai verd al públic i
recollir les propostes i els suggeriments dels veïns per incorporar-los al projecte definitiu. El recinte ocupa una superfície d’1,5 hectàrees en ple
nucli urbà. La voluntat de
l’Ajuntament és que el projecte definitiu del parc del Bon
Repòs es pugui tancar al setembre i, d’aquesta manera,
poder iniciar les obres com
més aviat millor. ■ REDACCIÓ

El congrés internacional sobre santa Tecla i el cristianisme primitiu que tindrà lloc a
Tarragona del 27 al 29 d’octubre va rebent inscripcions i
comunicacions. S’ha confirmat ja la presència d’una representació de la regió de la
Mediterrània turca, encapçalada per Emel Gökbel, directora de Cultura i Turisme, i Ilhane Öztürk, directora del Museu de Silifke i de les excavacions de la basílica de Santa
Tecla. Aquesta regió turca
comprèn ciutats tan vinculades a Tarragona com Tars, Silifke i Antakya, relacionades
amb santa Tecla, patrona de
la ciutat. El febrer passat l’arquebisbe, Jaume Pujol, va visitar la zona. ■ REDACCIÓ

LA GALERIA DEL GARRAF

Pere Agramunt
Ajuntament de Sant Pol de Mar

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

Garraf cultural

E

l Garraf, aquella petita comarca
als confins occidentals de Barcelona que molts barcelonins situen a Tarragona. Aquella comarca
que té Vilanova i la Geltrú com la seva
capital postindustrial i Sitges com la
seva turística i internacional vila.
Aquella comarca que exerceix de
platja i port del Penedès històric.
Segons un estudi elaborat pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, el Garraf estaria entre les comarques amb més lectors de llibres

(63% de la població, només per sota
del Gironès i del Baix Empordà), més
espectadors de cinema (40%, només
per sota del Vallès Occidental) i més
oients de música (93%, només per
sota del Segrià) de tot Catalunya, sorprenentment uns quants punts per
sobre de la mitjana del país.
El bon funcionament de la xarxa de
biblioteques i la consolidació de les llibreries “de tota la vida” serien factors
que explicarien el primer punt. La recuperació i municipalització del Cine-
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ma Bosc, al bell mig de la Rambla,
afegit a l’oferta que hi ha del multicinema Lauren, farien el fet per al segon punt.
En canvi, els consums culturals pel
que fa a l’assistència a concerts, espectacles i exposicions estan per sota
de la mitjana del país, per més festivals de renom que la ciutat aculli. Ben
normal si tenim en compte la manca
d’espais dels darrers anys. L’obertura
del nou auditori vilanoví hauria de revertir la situació. ■

135032-1040397C

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

ANUNCI
Núm. 77/2011
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de juliol de 2011, va acordar l’aprovació inicial de
l’article 5 del ROM, suprimint l’incís de “tota la documentació municipal serà redactada en català”,
en compliment de la sentència dictada en data 28 de juny de 2011.
L’expedient administratiu es troba en exposició pública a la secretaria municipal durant 30 dies a
l’efecte de reclamacions i suggeriments, amb el benentès que, en cas de no presentar-se’n cap,
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.
Sant Pol de Mar, 1 d’agost de 2011
L’alcaldessa, Montserrat Garrido i Romera
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LA CRÒNICA

Òscar
Palau

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

Cada ovella al
seu corral

“J

au, Perla!”, “Dreta!”, “Para!”, “Ara endavant!”... I així
podríem seguir fins a les 200 ordres que es calcula
que poden arribar a entendre i executar, de manera
sorprenent, els gossos que cuiden ramats. Aquests crits, els
dels deu pastors participants en el XXIV Concurs Internacional de Gossos d’Atura, es van tornar a sentir ahir al camp de
futbol vell de Prades, que va ser l’escenari, com és tradició
cada primer diumenge d’agost des del 1988, de l’única prova d’aquest tipus a les comarques tarragonines, inclosa en
un campionat català que té una cita a cadascuna de les quatre demarcacions, a més d’altres a la Catalunya del Nord
(Oceja), Andorra (Canillo) i les Illes Balears (Felanitx). L’organització, a més, convida cada any gent de fora; ahir, un jove basc de 19 anys i un valencià, Juli Bayot, que va acabar
sent el guanyador, al davant del solsonenc Florenci Serra i el
canongí José M. Pleguezuelos, ara sense la històrica Nuca.
La dinàmica del concurs s’inspira en proves semblants
que es feien antigament a les fires de bestiar de zones de
muntanya per comprovar la vàlua dels gossos. Per això, els
organitzadors de l’Associació de Concursos de Gossos
d’Atura Serra de Prades, membre de la Federació dels Països Catalans, més enllà del component competitiu, en valoren tant o més el caràcter de recuperació del patrimoni cultural. I potser per això el segueix tanta gent; més de mil es-

Seguint les ordres del pastor, els gossos s’encaraven ahir
als bens a Prades per fer-los creure ■ ELISABETH MAGRE

pectadors ahir, una quantitat habitual cada any, si bé el cap
de l’organització, Joan Musté, admetia que pateix, perquè
l’ofici es va perdent i “la tradició va a la baixa”.
En una primera fase eliminatòria, els pastors tenen cinc
minuts perquè, amb gestos, crits o xiulets, el seu gos dugui
el ramat –n’hi ha tres a punt, que es van rotant– fins a un
cercle marcat a terra, abans de fer-li fer un eslàlom fins a
l’altre cantó del prat. Passen el tall els cinc que ho fan abans,
i en la segona fase tenen sis minuts més per fer entrar i sortir els bens d’una mena de corral tancat. Una tasca gens fàcil, perquè, quan no és una ovella que s’esgarria, n’és una altra que planta cara al gos, o una colla que s’hi posen de cul o
passen de llarg, davant de
l’“oh!” desencisat del públic.
Diuen que els gossos
Ja ho recordava l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer –un
entenen fins a 200
dels que no s’ho perden
ordres, i poden trigar
mai–, des de la llotja d’autoanys a aprendre-les
ritats, que “a ningú li agrada
passar per l’adreçador”.
“La sort hi influeix; depenent del ramat que et toca t’has
d’arriscar”, explicava Bayot, el guanyador de tres de les últimes sis edicions, inclosa la primera en què va participar. Un
cas realment precoç, si es té en compte que hi ha ordres
que requereixen quatre o cinc anys d’ensinistrament abans
el gos no les aprèn. Un animal, per cert, que ja gairebé mai
és un gos d’atura català. “Són molt bons a l’hora de treballar, però han perdut l’instint i són lents de reflexos, així que
ara són sobretot de la raça francesa border collie”, revela
Joan Musté. Però això no ho expliquin a ningú.

TARRAGONÈS

La policia de Tarragona guia
el sector de l’oci nocturn
a La Guàrdia Urbana resol dubtes i assessora els amos dels bars de la ciutat
perquè no incompleixin la llei a La plataforma Nits Q apadrina la iniciativa
Sergi Casado
TARRAGONA

Amb l’emparament de la
plataforma Nits Q, que vetlla per un oci de qualitat,
pacífic i saludable a Tarragona, els representants
dels bars i la Guàrdia Urbana de la ciutat han apropat
posicions per tal que el lleure de nit es desenvolupi
sense incidents i sempre
dins de la legalitat. Lluny
de les reticències que hi va
haver fa uns quants mesos,
durant els quals fins i tot es
van arribar a tancar alguns
establiments no sense aldarulls amb la policia municipal, l’entrada en vigor
de la llei antitabac, a principis d’any, va modificar lleugerament l’escenari del
lleure de nit i ha fet que les
dues parts s’agafin de la
mà. “Es tracta que els locals i la Guàrdia Urbana
s’intercanviïn informació
perquè cadascuna de les
parts pugui resoldre tots
els dubtes que tingui”, va
explicar Patrícia Ros, una
de les responsables de la
plataforma Nits Q, i va
definir els contactes com

Els actors del Komando Nits Q ja assessoren la nit tarragonina des de l’abril ■ EL PUNT AVUI

La frase

—————————————————————————————————

“La iniciativa la va
proposar l’amo d’un
bar, i la Guàrdia
Urbana s’hi va
interessar a l’instant”
Patrícia Ros

bades. En la primera, a la
primavera, es van reunir
els bars de la part alta i del
centre; fa quinze dies va tenir lloc el contacte entre els
propietaris dels bars de la
part baixa, i al setembre serà el torn dels establiments
del port esportiu.

PLATAFORMA NITS Q

“un fil directe entre els
bars i la policia”.
Atès el gran nombre de
locals d’oci nocturn adherits a la iniciativa, es va decidir fer tres tandes de tro-

Assessorament
Per part de la Guàrdia Urbana, hi participen els responsables de la unitat administrativa i els de la policia de proximitat. Gràcies a
la seva aportació, els amos
dels locals de nit reben, de

primera mà, consells i assessorament sobre aspectes relacionats directament amb la seva activitat,
com ara la gestió dels
clients que surten a fumar,
la tramitació amb més celeritat de la petició de llicències per fer activitats extraordinàries, la tipologia de
sancions per incompliment de la nova llei d’espectacles i les possibles conseqüències de vendre alcohol
a un menor d’edat. Els bars
fins i tot disposen d’un telèfon exclusiu que no comunica tant com l’habitual. ■

ALT CAMP

MONTSIÀ

La festa del batre

L’ofici de la pauma

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 8/8/2011. Page 32

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

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

Cabra del Camp va celebrar
ahir la tradicional festa del
batre, que completa la trilogia que organitza cada any
per rememorar també les
tasques de la sembra i la sega dels camps de blat. En una
era propera al poble, si bé
menys que en anys anteriors,

Un grup de dones del Mas de
Barberans va decidir fa uns
anys recuperar l’antic ofici de
llatadora, l’art de fer cistells i
altres estris de treball amb la
pauma, i ara també d’ornamentació i joieria. La iniciativa va arrelar al poble, i aquest
cap de setmana s’hi ha cele-

els pagesos van fer una demostració de les feines
d’abans. Un cavall amb una
pedra d’uns 200 quilos aplanava el cereal perquè homes
vestits d’època batessin la palla amb forques per separarne el gra. Un dinar va completar la festa. ■ E. MAGRE

brat la 9a fira Racó del Artesans. Fa un any que hi funciona un centre d’interpretació
sobre la història d’aquest art
a l’Ebre. Es preveu que
aquests dies visitin el municipi cap a 8.000 visitants, això
sí, esquivant les hores de
més calor. ■ ACN / E. MAGRE
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La
jornada

Tarragona m’esborrona!
La colla Jove de Tarragona planta la catedral a Llorenç del Penedès, com a nota positiva de la diada,
tot i que l’altra cara de la moneda són els Nens del Vendrell, que no poden fer la torre de vuit
Les dues
colles
grans de
Tarragona
van protagonitzar
Joan
ahir a LloBeumala renç del
Penedès
Badalona
(Baix Penedès) un derbi insòlit
(costa recordar una competició cara a cara fora de
Tarragona) amb la mirada fixada a la gran cita de
Sant Magí, el dia 19
d’agost. En la diada hi va
haver coses interessants.
Actualment, la Jove de
Tarragona és una colla
molt fiable. Els seus castells transmeten la sensació de l’obra ben acabada,
amb gent d’autoestima alta que confia en els companys de batalla. En definitiva, que fa tota la impressió que, si les coses no
es torcen –que en això
dels castells, ja se sap–
pot ser l’any de la Jove, el
de la conquesta somniada.

Dimecres, 3 d’agost

Llorenç del Penedès
Plaça de la Vila

b Valls
Vella dels Xiquets de Valls
3/9f, 4/9f, 5/8, 3P/5l;
Joves Xiquets de Valls
3/8, 2/8f, 4/8, 2P/5

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 4/8, 5/8, 2/8f, 2P/5

Divendres, 5 d’agost

Xiquets de Tarragona: 3/8,
4/8, 5/7, 2P/5

b Sant Vicenç de Calders
Nens del Vendrell: 2/7, 5/7,
4/8, P/5; Castellers d’Altafulla:
i2/6, 3/7, 4/6a, 2/6, P/5

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Objectiu
Vèncer el 5 de 9, la “supercatedral”, aquest és,
en paraules de Jordi Sentís, el seu cap, “el nostre
gran objectiu, però hem
d’anar pas a pas”. Ahir la
Jove va fer un altre pas
endavant i va tornar a
lluir un 5 de 8 de mida
lleugera i justa. La colla,
que havia obert amb un 4
de 8 amb l’alineació del
castell de 9 que intentarà
fer per Sant Magí, va arrodonir la sèrie amb l’estrena esperada del 2 de 8,
una construcció que enguany encara no havia intentat fer i que va resoldre amb solvència.
Els Xiquets de Tarragona, per la seva banda,
també estan fent un bon
curs. Els matalassers tenen la gamma bàsica dels

Altres
actuacions

Nens del Vendrell: 5/7, 4/8,
id2/8f, i2/8f, P/5

castells de vuit consolidada, amb un tres i un quatre de format pesadet
–marca de la casa– però
força segurs i que ahir van
tornar a descarregar sense problemes. Certament,
la colla sembla que està
preparada tècnicament i
mental per afrontar els
grans objectius immediats: el castell de 9 (que
serà el tres) i el 5 de 8.
Són dues construccions
que el general matalasser,
Roger Peiró, confia i espera “tenir ben a punt per la
diada de Sant Magí”.
El cartell de la diada de
Llorenç el van completar
els Nens del Vendrell. És
una colla que està en bona
forma i que divendres a
Sant Vicenç de Calders
havia aconseguit fer el
seu primer 4 de 8 de l’any,
un “carro gros” que ahir
va repetir. Tot seguit, els
vendrellencs, eufòrics, es
van llançar sobre la torre
de 8, el seu sostre històric
–que l’any passat van recuperar després de més
de trenta anys– que ahir,
però, va rebutjar els dos
atacs a què va ser sotmesa: el primer atac es va haver de desmuntar amb els
dosos posats a causa de
la manca de garanties, i
la segona escomesa es
va trencar quan ja tenia
l’aixecador col·locat: va
ser una vertadera una
llàstima.
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b Grenoble (França)
Joves Xiquets de Valls: 3/7,
4/7, 5/7, 4/7a, vano de 5
b Vilanova i la Geltrú
Bordegassos de Vilanova:
3/7a, 4/7, P/5(c)

DISSABTE, 6 D’AGOST
b Vilabella
Vella dels Xiquets de Valls:
3/7s, 2/7, 4/8, 5/7, vano de 5
b Grenoble (França)
Joves Xiquets de Valls: i3/7,
3/7, 4/7a, id5/7, 5/7, vano de 5
b Els Pallaresos
Xiquets de Tarragona: 3/8,
id4/8, 4/8, 5/7, vano de 5
Castellers d’Altafulla: 4/7a,
3/7, 4/7, P/5; Nois de la Torre:
4/7, 3/7, 4/6a, P/5
El 5 de 8 que la Colla Jove Xiquets de Tarragona va descarregar a Llorenç del Penedès ■ N.B.

La Vella a Villabella
Després de l’actuació excel·lent de dimecres passat per la Firagost, en què
va fer un salt qualitatiu

necessari i prometedor, la
Colla Vella dels Xiquets de
Valls, la gran protagonista
de la setmana castellera,
va actuar dissabte en soli-

Supercatedral pel “desgreuge”

tari a la localitat de Vilabella (Alt Camp), on va
completar el 4 de 8 i el 2
de 7 a més d’altres construccions menors.

Recomanem

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

Després de l’exhibició a Vilanova i la Geltrú, on van descarregar el 2 de 9 i el pilar de
8 d’una tacada, els Castellers
de Vilafranca preparen a
consciència la diada de dissabte vinent, que tindrà lloc
davant del seu local social, a
Cal Figarot. Serà una actuació amb gust de desgreuge,

programada després que els
verds van ser exclosos de la
diada de la Bisbal del Penedès. Cal anar alerta perquè
els camises verdes volen atacar el 5 de 9, el tercer castell
de gamma extra d’una campanya que, de moment, està
sent la millor del seu dilatat
historial.

DISSABTE 13 D’AGOST

VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
19.00 H. CAL FIGAROT
Castellers de
Vilafranca, Castellers
de la de Gràcia, Nois
de la Torreolles

b Millàs (Catalunya Nord)
Salats de Súria: id2/6, 2/6,
3/7, 4/7, iP/5, P/4s;
Tirallongues de Manresa: 3/7,
4/7, 3/6a, P/4
Castellers del Riberal: 4/7(c),
3/6, 4/6a, P/4

Diumenge, 7 d’agost
b Vilafranca del Penedès
Xicots de Vilafranca
4/7a, 2/7(c), id4/7, 4/7, 2P/4
Minyons de l’Arboç
id3/7a, id3/7, 3/7, 4/7, i3/7a, 2/6,
P/5
b Sant Guim de Freixenet
Margeners de Guissona
3/7, 4/7, 3/6s, P/5
Castellers de Solsona
4/6a, 5/6, 3/6a, P/4s
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Cultura i Espectacles
Clàssics del còmic en edicions especials

El cofre del tresor
Jaume Vidal
BARCELONA

Com sol ocórrer amb moltes de les seleccions esportives estatals, en què el
gruix de l’equip l’integren
catalans, amb l’anomenat
còmic espanyol també
passa el mateix. Dos dels
més grans èxits dels tots
els temps són obra d’autors catalans: les sèries
Mortadelo y Filemón de
Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936) i El Capitán
Trueno de Víctor Mora
(Barcelona, 1931). Totes
dues, amb més de mig segle d’existència, segueixen
d’actualitat. Ibáñez continua dibuixant noves historietes i Mora contempla
com el seu personatge finalment prendrà vida a la
gran pantalla.
Aquesta categoria de
clàssics populars del còmic
d’humor (Mortadelo) i
d’aventures (Trueno) els
ha fet donar un pas endavant. Signo Editores acaba
de publicar dos cofres amb
un ambli recull de les sèries recuperant material
dispers que no havia estat
publicat en àlbum. L’edició
no surt a la venda a llibreria sinó per sistema de subscripció. Cada cofre, en
edició numerada, conté
deu volums.
Pel que fa a la sèrie El
Capitán Trueno els volums inclosos en la caixa
contenen els 200 primers
números del quadernet
setmanal El Capitán
Trueno. Aquestes històries, que va popularitzar el
personatge, van començar
a publicar-se l’any 1956
amb dibuixos del valencià
Ambrós, creador gràfic del
personatge. Van ser un èxit editorial sense precedents per a l’Editorial Bruguera. El cofre també conté set històries curtes aparegudes en números especials de Pulgarcito i altres
publicacions; 60 històries
publicades a El Capitán
Trueno Extra; la historie-

Les caixes dedicades al Capitán Trueno i a Mortadelo. A baix, el seus creadors, Víctor Mora (Trueno) i Francisco Ibáñez (Mortadelo) ■ JUANMA RAMOS

ta que acompanya la novel·la La isla de Rapa Nui,
en què Trueno, Goliath i
Crispín viuen una aventura entre els moais de l’illa
de Pasqua, i la darrera
aventura que va dibuixar
Ambrós. En aquesta història, un encàrrec de l’editor
Josep Toutain per a la seva
monumental Historia de

Les caixes han
creat polèmica
pel sistema de
venda a crèdit
lligat a
promocions

los cómics, Trueno i la seva
promesa, la princesa nòrdica Sigrid, protagonitzaven una escena de llit.
Aquesta història va ser
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editada en català amb motiu de la celebració d’una
de les edicions de Terra de
Trobadors a Castelló
d’Empúries.
Pel que fa a la caixa de
Mortadelo y Filemón, hi
podem trobar en els deu
volums que van al seu interior 86 històries curtes
aparegudes en publicacions com ara Pulgarcito
Tío Vivo, Mortadelo; 50
històries llargues, publica-

des entre 1969 i 2008, que
van ser les que van consolidar l’èxit de la sèrie; 34
portades de revistes (Súper Mortadelo, Gran Pulgarcito i Mortadelo Gigante); 60 cobertes de les
col·leccions Olé! i Súper
Humor, i 10 cartells amb
les claus gràfiques de la sèrie.
L’obra conté també
texts d’especialistes de la
narrativa dibuixada com

ara Toni Guiral que ajuden
a situar cronològicament i
socialment les obres. “Les
caixes aporten un material bàsic per entendre
dues obres fonamentals
del còmic espanyol. Les
historietes que contenen
marquen cada etapa dels
personatges”, diu Guiral.

volums formen el contingut
de cada caixa. A cadascun
d’ells hi ha una selecció antològica de la sèrie.

Polèmica
L’aparició d’aquestes dues
caixes ha creat polèmica
entre els aficionats internautes, però no per la tria
del contingut sinó pel sistema de comercialització.
L’obra no té establert un
preu de venda al públic fix
perquè va lligada a la compra d’altres promocions.
Es tracta d’un producte a
crèdit que no arriba a les
llibreries.
Davant d’aquesta situació els aficionats internautes van acusar Signo Editores d’abús en el preu.
L’editorial va respondre
amb un comunicat expli-

cant el seu concepte de
venda. “Hi ha hagut un error d’apreciació del preu
de venda al públic en el
producte. De moment, no
en té, només està a disposició del públic mitjançant
el nostre canal de venda a
crèdit. Encara no sabem si
finalment es posarà a la
venda pel canal tradicional. Mortadelo y Filemón i
El Capitán Trueno no es
venen individualment sinó mitjançant ofertes promocionals de venda directa d’altres articles”.
Com tots el tresors, arribar-hi no és fàcil. ■

La xifra

—————————————————————————————————
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Clàssics en edicions especials

Barcelona debatrà sobre
el futur de les galeries en
un congrés al setembre

Capital
de les
galeries
M. Palau

BARCELONA

L’editorial francesa Casterman va editar una caixa amb
l’obra completa de Tintín ■ RITA LAMSDORFF

Un bagul
ple de bona
lectura
Els tintins en color i
en blanc i negre han
tingut també la seva
edició en cofre
J.V.

BARCELONA

L’edició dels còmics s’ha
sofisticat al llarg del segle i
escaig d’existència del
mitjà. De sortir a les pàgines dels diaris a principis
del segle XX va passar a finals dels trenta a tenir vida pròpia en el format que
els americans anomenen
comic-book i que nosaltres
anomenaríem tebeo.
A finals dels seixanta i
els setanta, francesos i italians van sofisticar les edicions i es va consolidar l’àlbum que es podia presentar, com els llibres, en rústica o tapa dura. Després
van arribar els integrals,
reculls en un sol volum
d’àlbums diferents d’una
mateixa sèrie.
Els cofres ja són una delicatessen no tan corrent i
estan adreçats a un públic

adult, nostàlgic i, sobretot, col·leccionista. Com
que es tracta d’edicions
cares, l’aposta ha de ser
per personatges de gran
popularitat. Tintín n’és
un. Una de les peces que va
ser les delícies dels seus seguidors va ser un cofre,
editat només en francès
que contenia en versió facsímil miniatura totes les
aventures de Tintín que
originalment van ser dibuixades en blanc i negre.
Una edició molt més popular va ser la caixa amb
tots els tintins en color i
format petit, que va dibuixar Hergé. N’hi va haver
edició en català. Encara es
pot trobar en botigues especialitzades o de col·leccionisme. Es tracta d’un
cofre en el sentit literal, ja
que la caixa és la reproducció d’un antic bagul de
viatge. Aquesta edició va
anar a càrrec de Casterman, l’editorial francesa
és la que té els drets internacionals de publicació de
l’obra de Tintín. ■
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Més que crisi, que també,
les galeries d’art de tot el
món estan patint un canvi
radical de model. El futur
és el present i ben aviat res
serà el que ha sigut fins ara
en el sector del galerisme.
Aquest nou horitzó s’analitzarà en el primer meeting internacional de galeristes, Talking Galleries,
que se celebrarà a Barcelona, al Macba, els dies 19,
20 i 21 de setembre. L’impulsor d’aquest congrés és
Llucià Homs, fins fa poc director de la seu barcelonina de La Fábrica i actualment mà dreta del regidor
de Cultura, Jaume Ciurana, a l’Icub. Talking Galleries té el suport institucional del Departament de
Cultura de la Generalitat,
de l’Ajuntament i del Ministeri de Cultura.
Seran tres intenses jornades de conferències i debats en què participaran
alguns dels galeristes més
importants del panorama
internacional, reunits per

primera vegada en un esdeveniment especialitzat i
pensat per a ells i per als
assumptes clau de la seva
professió. A més de galeristes, també estaran presents com a ponents o moderadors comissaris, colleccionistes, crítics, directors de centres artístics i
altres figures molt rellevants del sector.
Barcelona, doncs, serà
durant tres dies un laboratori d’idees sobre l’actualitat del mercat de l’art.
D’entre els ponents i moderadors, destaca la presència d’Emilio Álvarez
(galeria Àngels Barcelona), Sílvia Dauder (Projecte SD), Helga de Alvear
(Fundación Helga de Al-

Talking Galleries
reunirà figures
influents d’un
sector afectat
per la crisi i un
canvi de model

Carlos Duran (Senda); Sílvia Dauder (Projecte SD) i Carles
Guerra (Macba) ■ Q. PUIG /J. RAMOS / P. HERRERO

vear de Cáceres), Ann Demeester (directora creativa de De Appel Arts Center
d’Amsterdam), Carlos Duran (Senda), Carles Guerra (conservador en cap del
Macba), Noah Horowitz
(director VIP Art Fair de
Nova York), Pierre Huber
(Galerie Art & Public de
Ginebra), Casey Kaplan
(Casey Kaplan Gallery de
Nova York), Paul Maens

(Galerie Paul Maenz de
Berlín), Carlos Urroz (director d’Arco), entre d’altres.
Tots plegats abordaran
qüestions tan transcendentals com ara quin ha de
ser el rol del galerista en el
segle XXI, com afecta la
crisi al mercat de l’art,
com s’internacionalitza una galeria i quin és el futur
de les galeries d’art. ■

Els simis triomfen a la taquilla
‘El origen del Planeta
de los Simios’ és
número 1 als EUA i
l’Estat espanyol
Redacció

BARCELONA

El origen del Planeta de
los Simios, retorn a la mitologia creada per l’escriptor francès Pierre Boulle,
ha superat les expectatives i s’ha situat en el primer lloc del rànquing de

taquilla dels EUA, amb
una recaptació estimada
de 54 milions de dòlars.
Segons publicava ahir la
web Boxoffice.es, les primeres dades fan preveure
que també serà primera a
l’Estat espanyol, on ha coincidit amb l’estrena de
Capitán América.
Aquestes xifres confirmen que el 2011 és un estiu de rècords per a les majors. Dues pel·lícules han
superat els mil milions de

Andy Serkis interpreta el
simi protagonista ■ FOX

dòlars (700 milions d’euros), una fita només aconseguida per set títols més
en la història. Harry Potter i les relíquies de la
mort: part 2 ja acumula
1.056 milions de dòlars
(sisena posició); Piratas
del Caribe 4, 1.037 milions (setena posició) i
Tranformers 3, 1.019 milions (novena posició). Les
tres encara tenen recorregut comercial per millorar
els resultats. ■

|

36 Cultura i Espectacles

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 8 D’AGOST DEL 2011

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

Dins el circ itinerant La independència del Sudan del Sud incrementa l’interès
per les memòries d’Emma McCune, cooperant que es va casar amb un militar rebel

La serp del Sudan del Sud
El terrabastall
del Sudan del
Sud ha acabat
amb la gestació d’un nou
estat a l’Àfrica.
David
El procés no ha
estat fàcil sinó
Castillo
producte d’una
Barcelona
traumàtica
guerra civil i un desastre de la
magnitud dels que només es
produeixen al continent negre.
A l’observador occidental, la
tragèdia del Sudan el pot deixar
tan indiferent com un partit
d’handbol o una cursa de cavalls, però si fixa la seva lupa sobre la realitat es podrà sentir
implicat i responsable. Algunes
d’aquestes sensacions les he
trobat durant la lectura de La
guerra d’Emma, la biografia de
la cooperant britànica Emma
McCune, realitzada per la periodista nord-americana Deborah
Scroggins. Publicada per Marbot en traducció de l’editor Ramon Vilà Vernís, la biografia recull el testimoni de la malaguanyada Emma McCune. L’apassionant vida d’Emma i la biografia de Deborah Scroggins van
fer que el director Tony Scott i
l’actriu Nicole Kidman s’interessessin en el projecte i n’adquirissin els drets.
Tal com escriu la biògrafa Deborah Scroggins –guanyadora
de sis premis nacionals de periodisme dels Estats Units–,
Emma va tenir fe que el seu marit Riek Machar fos un líder polític capaç de dur fins a la independència el Sudan del Sud:
“Després de reunificar-se el
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La cooperant humanitària Emma McCune amb el seu marit, Riek Machar, un rebel del Sudan ■ MARBOT

‘La guerra d’Emma’
s’ha convertit en
un projecte
cinematogràfic de
Tony Scott i Nicole
Kidman

2002, Riek i el líder de l’Exèrcit
Popular d’Alliberament del Sudan, John Garang, van arribar a
un acord de pau amb el govern
del nord el 2005 que va posar fi
a 22 anys de guerra civil i va
obrir el camí cap a l’autodeterminació. Com a vicepresident
del sud, Riek va governar la regió durant el període interí de
cinc anys estipulat en l’acord.
Més tard, al gener del 2011, els
habitants del sud van votar
massivament a favor de la secessió del nord i van establir les
bases perquè la República del
Sudan del Sud es convertís en el

país més nou de l’Àfrica al juliol
del 2011”. Els problemes no
han desaparegut, les hostilitats
continuen, nou de cada deu sudanesos viuen amb menys d’un
dòlar al dia i més de la meitat
continuen depenent de l’ajuda
humanitària per sobreviure.
Quan fa més de mig segle de la
sortida dels anglesos, la situació
continua sent desesperada.
Scroggins explica que La
guerra d’Emma va ser el nom
que alguns membres de l’Exèrcit Popular d’Alliberament del
Sudan van donar durant un
temps a les hostilitats que van

esclatar el 1991 entre els seguidors de John Garang, líder de
l’Exèrcit Popular, i els seus lloctinents Riek Machar, Lam Akol
i Gordon Kong. Machar s’havia
casat amb Emma McCune dos
mesos abans del cop contra Garang: “Tot i que McCune tenia
poc a veure en la conspiració
contra Garang o amb la violència posterior, el líder de l’Exèrcit Popular va culpar inicialment l’esposa estrangera de
Machar del cisma que s’havia
obert dins el moviment”. Cal dir
que les lluites entre els guerrillers es van prolongar molts
anys després de la mort d’Emma McCune perquè les disputes
tenien arrels polítiques, filosòfiques, ètniques i religioses, subconflictes que es van estendre
com una plaga i van deixar territoris devastats, epidèmies i
milers de morts.
Emma va ser víctima d’un accident de cotxe a Nairobi el
1993 –alguns diuen que el vehicle estava manipulat–. La sort li
havia escopit com ho fan les cobres del Sudan fins a deixar-te
cec. En els seus diaris va escriure: “La peculiaritat d’aquesta
serp sudanesa és la capacitat
per llançar verí directament
contra els ulls dels enemics. El
verí és un àcid capaç de cegar
momentàniament o de destruir
la visió per complet”. Deia que
aquelles serps eren com les del
Jardí de l’Edèn i que el Sudan
era un Edèn modern, tancat per
sempre al món per l’espasa ardent de la guerra. Ella mateixa
va perdre l’oportunitat de veure
el seu Edèn lliure. ■

Savall edita un disc per als afectats del Japó
Músics nipons han
intervingut a
‘Hispania & Japan.
Dialogues’
Redacció
BARCELONA

El missioner jesuïta Francesc Xavier i la seva epopeia a través de la ruta
d’Orient al segle XVI és
l’esquer que va fer que Jordi Savall i Montserrat Figueras s’interessessin per

la música de la tradició japonesa. Per això, van convidar una sèrie de músics
nipons, Masako Hirao, Hiroyuki Koinuma, Ichiro
Seko, Yukio Tanaka, i
també l’hindú Prabhu
Edouard i el nord-americà
Ken Zuckerman, a participar en una sèrie de concerts durant els anys 2006
i 2007 que ja apareixen enregistrats amb el títol Hispania & Japan Dialogues
(Alia Vox).
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Es tracta d’un disc d’homenatge els beneficis del
quals es destinaran als
damnificats per la catàstrofe del Japó del març
passat a través de la Creu
Roja nipona. En el disc, hi
han participat l’Hespèrion
XXI i la Capella Reial de
Catalunya, i s’hi inclou la
rèplica d’un moble paravent de final del segle XVI
pertanyent a l’Escola Kano, que representa l’arribada de Francesc Xavier al

El viola de gamba Jordi Savall i la soprano Montserrat
Figueras fotografiats a Barcelona ■ ANDREU PUIG

Japó. El jesuïta va ser pioner a l’hora establir ponts
entre totes dues cultures
quan el 1549 va desembarcar a Kagoshima en
companyia d’altres missioners portuguesos. Gràcies a les salmòdies religioses que cantava, va tenir
una fascinació en la població local fins al punt que el
1605 un editor japonès va
publicar el Manuale ad
Sacramenta amb 19
d’aquests cants. ■
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Quadern de teatre La companyia Nao d’Amores celebra al Festival d’Olite la
primera dècada amb una exquisida dansa d’amor i una altra de mort

Clàssics de trinca
Diumenge va
arrencar la gira estival de
Cerimònia de
la llum, l’últim
espectacle de
Francesc Lídia Pujol,
concebut per
Massip
revitalitzar la
tradició musical i escènica tot traçant un itinerari pels espais més significatius del patrimoni històric i arquitectònic del país. Aquests espais, per la seva qualitat artística, espiritual i popular, permeten dur-hi a terme una posada
en escena per recuperar l’esperit cultural i de devoció
d’aquests indrets a través d’un
cant a la llum com a creadora de
vida. La llum abasta les tres cultures (cristiana, jueva i islàmica), que a l’edat mitjana compartien veïnat, trajectes i imaginaris. Ahir el tret de sortida va
ser al Monestir de Poblet. Seguiran, dimecres, la Cartoixa d’Escaladei, divendres, el monestir
de Sant Pere de Rodes, i al setembre, el de Santes Creus i la
Seu Vella de Lleida. Esperem
que aviat arribi a Barcelona i
Montserrat.
Doncs bé, en la trajectòria de
la companyia Nao d’Amores hi
ha hagut un esperit semblant, i
acaba de celebrar els 10 anys de
navegació d’altura al XII Festival de Teatro Clásico d’Olite
(Navarra), on s’han pogut contemplar, en un bell capicua, la
primera i l’última de les seves
produccions. Nao d’Amores va
començar la singlada el 2001
amb la presentació al Festival
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’actriu Elena Rayos a ‘Comedia llamada Metamorfosea’, de la companyia Nao d’Amores ■ ALEJANDRO SIGÜENZA

‘Cerimònia de la
llum’, de Lídia
Pujol, traça un
itinerari pels
espais del
patrimoni històric

d’Almagro d’un text inèdit del
teatre hispànic del Renaixement: la Comedia llamada Metamorfosea de Romero de Cepeda (1584). Ara hi torna amb
una revisió dramatúrgica del
clàssic prelopesc, el nostre contemporani.
L’espectacle participa de la
voluntat de transformar espais
de valor artístic singular en espais escenogràfics. I de la mateixa manera que es va estrenar al
Patio de Fúcares d’Almagro,
s’ha representat al Patio de los
Rueda de Segovia, al pati del palau de Jabalquinto de Baeza i al

pati del palau reial d’Olite, llocs
d’indubtable valor patrimonial,
com el text que els animava. Estem davant d’un equip d’actors i
músics compacte i rigorós que,
sota la batuta delicada i brillant
d’Ana Zamora, s’ha caracteritzat per la capacitat de treballar
textos clàssics com si fossin
nous de trinca, tot apropant els
versos a l’imaginari actual, la
dicció i els capteniments dels
autors més recòndits i preciosos de la tradició ibèrica. Els intèrprets fan respirar el vers
amb naturalitat i harmonia, en
un treball corporal orgànic i ex-

pressiu, d’una rara proximitat i
vivesa. L’escenificació fa virtut
de la simplicitat: utilitza l’espai
monumental amb dinamisme,
amb els músics en directe sota
la clastra i l’acció simultània al
terra i al pis superior del celobert, amb una concatenació
dramàtica de ritme picat i esponjós.
La Comedia llamada Metamorfosea és d’ambient pastoral
i cortesà, que no té més intriga
que la d’un encadenament
d’amors discordants, sense correspondència, que acaba sent
una invectiva contra l’enamorament i les seves conseqüències.
La frescor lírica amb què la peça
se serveix fa que l’espectador
quedi atrapat en la roda juganera que ens fa pensar en La ronda de Schnitzler, i gira al ritme
de cançons i danses del Renaixement hispànic.
També es va veure la impressionant Dança da Morte, el darrer espectacle de Nao d’amores,
coproduït amb el Teatro da Cornucópia de Lisboa, el fundador
del qual, l’actor i director portuguès Luis Miguel Cintra, protagonitza l’obra en el rol de la
Mort, un treball immens i generós d’un intèrpret compromès i
convençut que fa teatre “per
modificar el món”. Estrenada al
Festival d’Almada (ho porta
l’Avui del 12-7-2010), aquesta
dansa macabra sobre textos de
Gil Vicente i Anselm Turmeda
és un ball ple d’humor i calat,
d’elevat alè poètic i d’una plàstica, imponent i colpidora veritat
escènica que algú hauria de portar als escenaris de Catalunya.

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

Críticacinema

Carlos Losilla

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

Contra Sarkozy
Las manos en el aire
Dir.: Romaní Goupil. Int.:
Valeria Bruni Tedeschi
Estat francès, 2010

A

questa pel·lícula ha
de conjurar dos perills molt evidents:
de quina manera afrontar
el protagonisme infantil
sense caure en l’infantilisme, i amb quines eines

tractar un tema tan procliu
a la demagògia i el pamflet
com és el racisme. En
aquest sentit, Las manos
en el aire sembla dir-ho tot
amb el seu títol, alhora
contundent i metafòric pel
que fa al tema tractat, que
no és altre que el de les
lleis d’immigració franceses i el seu efecte sobre el
cos social. Perquè, d’una
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banda, podria semblar un
document d’urgència, un
crit de protesta d’innegable valentia contra el govern de Sarkozy i el seu
entorn parafeixista, però,
de l’altra, des del principi,
vol instal·lar un to poètic a
la seva mirada sobre el
món dels infants afectats
per aquest terrorisme
d’Estat i com reaccionen.

És veritat que Romain
Goupil, cineasta de culte
en alguns àmbits però
sempre desigual, aconsegueix defugir el dramatisme histriònic i, fins i tot, el
populisme a què es prestava el material de partida,
mitjançant una ingenuïtat
sincera, genuïna, en la seva
mirada sobre les estratègies dels infants a l’hora de

negociar amb les injustícies del món adult.
Però el doble joc que vol
establir, entre la lluita un
xic desencantada dels
grans i l’energia dels petits,
queda desactivada quan
comprovem que no hi ha
una perspectiva unificadora que travessi el discurs.
Tot es redueix, doncs, a
una successió de vinyetes,

més o menys evocadores
–la millor, sens dubte, la
que recrea l’estiu de la
família que ha acollit una
nena sense la documentació en regla, l’excusa argumental de la pel·lícula—,
emmarcades entre un pròleg i un epíleg que, potser,
en explicar els fets des del
futur de les criatures, ens
donin la clau de tot: aquesta és una pel·lícula que
busca la transcendència.
Sense trobar-la, però.
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El Barça
d’atletisme,
una fàbrica
de medalles

EL 9

El campionat
d’Espanya acaba amb
els blaugrana Olmedo
i Rodríguez com a
grans estrelles

La primera
volta del 2011,
per a Joaquim
Rodríguez

El ciclista català
demostra que ja és a
punt per lluitar per la
victòria en la Vuelta a
Espanya

L’actualitat blaugrana. Messi, Alexis, Mascherano i Adriano s’entrenaran avui en doble sessió i iniciaran una
setmana en què el club es juga un títol i portar Cesc

Una setmana amb feina
Sergi de Juan

vi, Iniesta, Busquets, Villa,
Pedro i Thiago, que s’estrena, s’enfrontaran amb
Itàlia a Bari; Alexis Sánchez amb Xile ho farà amb
la França d’Abidal, i Alves
(Brasil) jugarà contra el
combinat d’Alemanya a
Stuttgart. I encara gràcies
que l’amistós que havien
de disputar l’Argentina de
Messi i Mascherano contra Romania finalment
s’ha suspès.

BARCELONA

Amb prou feines hem entrat a l’agost i el Barça ja
afronta una setmana amb
moltíssima feina al davant. Després d’aterrar
ahir a l’aeroport del Prat
procedent dels Estats
Units, on l’equip ha fet una
gira de deu dies amb estades a Washington, Miami i
Dallas en què ha disputat
tres amistosos –Manchester United, Chivas i América–, avui gran part de la
plantilla tindrà descans i
tornaran a la feina demà a
les set de la tarda. Avui només s’exercitaran, i ho faran en doble sessió a les
nou i a les set, Messi, Alexis, Mascherano i Adriano, els jugadors que van
disputar la copa Amèrica i
que van endarrerits respecte als seus companys
pel que fa a la preparació
malgrat que van allargar la
temporada i aquests dies
s’han estat preparant individualment.
Situar-se ben aviat al nivell de la resta és l’objectiu,
encara que la forta calor
que va fer als Estats Units
va trastocar els plans de
Guardiola en més d’una
ocasió. El tècnic ha reconegut públicament que arriben “molt justets” a la

Guardiola donant instruccions als seus futbolistes aquest estiu ■ EFE

primera cita oficial de la
temporada, la final de la
supercopa d’Espanya contra el Madrid. I per si això
no fossin suficients entrebancs, s’hi ha afegit el ja
habitual problema de les
seleccions. Fins a onze jugadors del primer equip
disputen partits amb els
seus equips nacionals dimecres. Valdés, Piqué, Xa-

La gira és un èxit mediàtic i també en l’àmbit social
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Als Estats Units, el Barça no
només hi ha anat per fer
part de la seva preparació
amb vista a la propera temporada, sinó que també ha
estat una gira amb què s’ha
buscat continuar penetrant
en el mercat americà i tam-

bé reforçar el vessant social
de l’entitat amb acords i actes. I, en aquests dos aspectes, el balanç és molt
satisfactori, ja que els tres
partits que el Barça ha disputat han aplegat un total
de 212.694 espectadors.

Pel que fa a l’àmbit social,
els fets més importants han
estat els convenis de col·laboració amb les fundacions
Bill&Melinda Gates i Pies
Descalzos, que mundialment han tingut un gran
ressò.

Feina als despatxos. Pel
que fa al club, als directius
i executius també se’ls gira feina. Avui està previst
que el Barça i l’Arsenal reprenguin les negociacions
pel traspàs de Cesc Fàbregas després d’haver-se donat el cap de setmana per
reflexionar. El club blaugrana podria presentar
una altra proposta amb
uns variables més assumibles per als anglesos, que
els havien qualificat de
“fantasiosos” en espera
que Arsène Wenger s’avingui a desprendre’s del seu
capità.
El tècnic ahir va afirmar que la situació amb
Cesc encara “no està resolta”, però no va voler valorar res més. Sap que en
breu el seu adéu podria ser
una realitat. ■

El protagonista de la gira. El migcampista, que va actuar de fals davanter centre contra l’América, ha estat la nota
més positiva en aquests dies als Estats Units, s’ha guanyat la confiança de Pep i dimecres podria debutar amb l’absoluta

Thiago o com viure en un núvol
S. de Juan
BARCELONA

Aquest està sent l’estiu de
Thiago Alcántara. Ha estat proclamat campió
d’Europa sub-21 estatal
fent un golàs en la final,
Guardiola li ha donat
molts minuts i l’ha fet sentir-se important durant la

pretemporada i dimecres
podria debutar amb la selecció absoluta després
que Del Bosque decidís incloure’l en la convocatòria
per jugar contra Itàlia.
Thiago, però, s’ha guanyat a pols tot el que li està
passant amb el seu joc, i ha
demostrat que tots els que
parlaven d’ell com un dels
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futbolistes amb més futur
no s’equivocaven. I també
ha servit per tapar la boca
de tots aquells que creien
que el seu caràcter li podia
passar factura. Thiago
sembla que té molt clar
que ha arribat a una plantilla campiona, plena de jugadors importants i que
malgrat el seu enorme ta-

lent el que li toca ara és treballar i no abaixar el ritme.
Les seves últimes declaracions després del partit
contra l’América de Mèxic
sembla que va pel camí
correcte. Per començar, ni
una queixa sobre la posició que va ocupar dissabte,
la de fals davanter centre.
“El que vull és jugar, i si ho

he de fer d’extrem, fals davanter centre o migcampista, tant me fa. Ho faré
on em digui en Pep”. I és
que Thiago no amaga que
treballarà i s’esforçarà
molt per estar entre els onze escollits per disputar el
partit de diumenge al Bernabéu, on diu que “no es
veu titular”. ■

Thiago ha estat titular i ha
fet molts gols ■ AFP
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Arrenca la pugna per
alçar la copa Catalunya
Dues edicions
diferents en
paral·lel

—————————————————————————————————

Javier Mascherano pressiona Manu Molina en la fase final de l’última edició de la copa Catalunya ■ ORIOL DURAN

Rubèn Miró
TARRAGONA

El Barça, l’Espanyol, el
Nàstic i el Girona iniciaran
avui al Nou Estadi de Tarragona la lluita per alçar la
copa Catalunya. La disputa de les semifinals aquest

vespre servirà per donar el
tret de sortida a la competició. L’Espanyol i el Nàstic, a les set de la tarda, i el
Barça i el Girona, a tres
quarts de deu, buscaran
l’accés a la final de demà.
El conjunt blaugrana, centrat en la preparació de l’a-

nada de la supercopa espanyola, arribarà a Tarragona sense cap dels seus astres i amb un equip format
per futbolistes del filial i el
juvenil A. El Girona, però,
no es vol deixar sorprendre pels jugadors del planter del Barça, i des del club

la consigna és tornar a casa amb la copa al sarró. De
fet, el conjunt gironí, que
ha guanyat tots els partits
que ha disputat aquesta
pretemporada, és l’únic
dels quatre participants
que encara no ha alçat mai
el trofeu.

La fase final de la copa
Catalunya que és disputa a Tarragona pertany a
a l’edició de la temporada passada. La falta
d’espai en el calendari
del Barça ha fet que la
darrera fase s’hagi de
disputar ara. Així, durant
aquesta pretemporada
s’estan jugant en parallel la copa del curs passat i la fase classificatòria que pertany a la temporada 2011/12. Resoldre els problemes amb
el calendari és una de les
prioritats de la federació
catalana.

L’Espanyol, per la seva
banda, arriba a Tarragona
amb un objectiu força clar:
refer-se de la clatellada
que va suposar el 5-0 encaixat dijous passat al
Sánchez Pizjuán contra el
Sevilla. Mauricio Pochettino, de fet, ha convocat tots

els jugadors del primer
equip disponibles i vuit
futbolistes del filial. El tècnic argentí, doncs, comptarà amb una llista de garanties, tot i que es podrà
permetre fer proves també amb els jugadors del
planter. L’altra fita dels periquitos és revalidar el títol
i augmentar a sis el nombre de copes del seu palmarès, fet que li permetria
igualar el Barça. Això sí, el
Nàstic no li ho posarà pas
fàcil, ja que afronta aquesta edició del torneig amb
l’objectiu d’alçar la copa
davant la seva afició i celebrar amb un títol el 125è
aniversari del club.
Uns bons testos
Amb la presència d’un
Barça format exclusivament pels jugadors més
joves, un dels principals
al·licients de la copa serà
veure quin és el potencial
de les noves plantilles
amb vista a l’inici de lliga
d’aquí a menys de quinze
dies. En aquest aspecte,
però, el Nàstic té encara
força deures a fer, ja que
ha d’incorporar tres futbolistes més –un central,
un interior dret i un davanter– si vol donar la
plantilla per tancada.

COMPRO OR
FINS 24 € GRAM

136375-1039866A

Futbol. El Barça, format per jugadors del filial i juvenils, buscarà contra el Girona una plaça
en la final, en què esperarà el Nàstic o l’Espanyol, que se les heuran en el primer partit

OroCat
Truqui gratis
gratis
Truqui

900 282
282 292
292
900
www.orocat.com
801175-1040127C
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El serial d’Osvaldo. El tècnic de l’Espanyol demana als dirigents que donin la
cara i pensa que el davanter no pot marxar si no en paguen la clàusula de rescissió

Pochettino insta el club a
decidir el futur d’Osvaldo
Marc Raymundo
BARCELONA

Mauricio Pochettino ahir
va ser més contundent
que mai pel que fa al futur
incert de Dani Osvaldo.
Quan falten 15 dies per
l’inici del campionat de lliga, va pressionar el club
perquè tanqui la porta al
davanter o només la hi
obrir en cas que algun club
en pagui la totalitat de la
clàusula (30 milions d’euros). “Al principi penses

que la solució serà ràpida
però ja comença a tenir aspectes de preocupació. Jo
solucionaria ràpidament
el tema. Hi ha una clàusula
de rescissió i la lliga comença d’aquí a dues setmanes. Si el jugador vol
anar-se’n, que paguin la
clàusula i així evitaríem
comentaris i donaríem
tranquil·litat al grup per
preparar la lliga”. El tècnic
demana al club claredat i
decisió imminent. “És el
moment de posar les car-

Pochettino, preocupat i
impacient ■ FERRAN CASALS

tes sobre la taula i jo les hi
estic posant. Toca donar la
cara i hi ha uns responsables que també ho han de
fer. Per a mi, és un jugador
difícil de substituir si marxa. Falten dues setmanes
pel començament de la lliga i no tenir les coses clares seria un error”.
En les propers hores
l’Espanyol es reunirà amb
l’agent del futbolista per
tancar el cas. El club no cedirà a les ofertes i es planteja blindar el davanter. ■

Recordant Jarque eternament
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tal dia com avui d’ara fa dos
anys, a l’Espanyol i al món de
l’esport se li encongia el cor i
li saltaven les llàgrimes. Una
aturada cardíaca s’enduia la
vida del capità Dani Jarque.

Coincidint amb la trista efemèride, el club obrirà avui la
porta 21 de l’estadi, anomenada Dani Jarque, perquè de
les 10 a les 19 h se’l pugui tornar a homenatjar. ■

801175-1040259C

Futbol internacional. El Manchester
United s’imposa al seu rival ciutadà en una
remuntada que li val la Community Shield

Copa Catalunya. El conjunt arlequinat es va
imposar al Terrassa (0-1) i jugarà l’eliminatòria
següent contra la Unificació Santa Perpètua

El futbol i Nani
s’imposen als
milions del City

Florian (Sabadell)
decideix el derbi amb
una acció de qualitat
Ignasi Noguer

El 9
BARCELONA

Com el Real Madrid, el
Manchester City està vivint en carn pròpia la decepció de veure com els
milions es converteixen
en decepcions. Ahir el conjunt de Robert Mancini,
malgrat haver lapidat 500
milions en els darrers quatre anys –aquest curs, 70–
va tenir un dur revés ce-

dint la Community Shield
al rival ciutadà. El United,
tot i marxar cap al descans
amb un 0-2 en contra, va
aconseguir capgirar un resultat que fins llavors era
sorprenent i fruit de l’eficàcia de Lescott i una canonada de Dzeko.
El United, el dominador, estava pagant la factura dels errors. El triple
canvi de Vidic, Ferdinand
–desafortunats en el pri-
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BARCELONA

Ashley Young i Nani, autor de dos gols, davant el títol de
campions de la Community Shield ■ KERIM OKTEN / EFE

mer gol– i Carrick van donar fe a un equip que llavors sí va traduir el domini
en els gols de Smalling i de
Nani en dos cops, el darrer
en el minut 94.

Mal debut del Bayern
El Bayern de Munic també
va caure sobtadament en la
seva estrena en la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach (0-1). ■

Un solitari gol de l’exterrassenc Florian (80’) després d’una gran acció personal va ser suficient perquè el Sabadell eliminés el
Terrassa de la copa Catalunya. Tot i que els locals van
gaudir de millors ocasions, el Sabadell podria haver ampliat l’avantatge en
el temps afegit, en què Arteaga va fallar un penal.
Ara, els de Carreras s’en-

frontaran amb la Unificació Santa Perpètua en l’eliminatòria següent.
L’Hospitalet, eliminat
En els altres partits disputats ahir en la copa Catalunya va sorprendre la derrota de l’Hospi contra el
Cornellà (1-0). Pel que fa
als altres, es van classificar
els equips de major categoria: AE Prat-Sant Andreu
(0-1), Martinenc-Europa
(2-5), Gurb-Manlleu (0-2) i
Roses-Llagostera (0-2). ■
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BREUS

Djokovic encapçala el
rànquing ATP ■ EFE

Djokovic debuta com
a número u. El serbi
disputarà a Mont-real
el primer torneig com
a número u del món,
posició que va aconseguir a Wimbledon. A la
cita que comença avui
també hi haurà Rafa
Nadal, Roger Federer i
Andy Murray.
El sevillà Manuel Olmedo (FC Barcelona) va guanyar amb comoditat la final dels 1.500 m ■ JORGE ZAPATA / EFE

Campionat d’Espanya d’atletisme. Quiñónez en els 110 m tanques, Olmedo en els 1.500,
Rodríguez en els 200, Ortega en els 400 tanques i Ruiz en el pes van ser els campions

El FC Barcelona s’acomiada
amb cinc títols estatals
A. Camps
BARCELONA / MÀLAGA

Resultats
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El FC Barcelona es va acomiadar dels campionats
d’Espanya amb cinc títols
individuals en la segona
jornada. La secció d’atletisme del club blaugrana
no continuarà competint
en l’elit la temporada vinent, i tot i que no desapareixerà sí que estarà formada per atletes sense
tant renom. Jackson Quiñónez en els 110 m tanques, Manuel Olmedo en
els 1.500, Ángel David Rodríguez en els 200, Olga
Ortega en els 400 tanques
i Úrsula Ruiz en pes van
ser els campions.
En els 110 m tanques,
Jackson Quiñónez buscava la mínima B per al mundial, però va córrer gairebé
sol per la baixa per lesió del
seu gran rival, Felipe Vivancos, i es va quedar amb
13.70, amb títol però sense mínima. Manuel Olmedo va fer tota una demostració en la final dels 1.500
i va guanyar amb molta comoditat (3:53.86). El sevillà va anar molt ben situat
en una cursa tàctica i a uns
200 metres del final va fer
un atac demolidor i va dei-

HOMES
200 m (+2,5 m/s)
1r A.D. Rodríguez (FC Barcelona) ........ 20.34
3r Edgar Pérez (AA Catalunya) ............. 20.79

400 m
1r Roberto Briones (la Rioja).................. 47.07
3r Marc Orozco (FC Barcelona).............. 47.13
5è Pau Fradera (FC Barcelona)..............47.27

800 m
1r Kevin López (Playas Castellón) ....1:47.87
5è A. Rodríguez (Laietània)................. 1:49.94

1.500 m

Triple

400 m

1r Lysvanys Pérez (Playas Castellón) 16.82
4t Guillem Domingo (FC Barcelona).... 15.61

1a Aauri Bokesa (València TM) .............. 54.25
4a Oyidiya Oji (ISS Hospitalet)............... 55.24

Perxa

800 m

1r Igor Bitxkov (Playas Castellón) ........... 5,35
2n Manel Concepción (P. Castellón) ...... 5,25
3r Albert Vélez (FC Barcelona).................. 5,25
4t Dídac Salas (FC Barcelona) ...................5,05
5è Álex Cristia (ISS Hospitalet) ................ 4,85

1a Núria Fernández (Nike) ................... 2:04.18
4a Beatriz Antolín (FC Barcelona) .. 2:07.88
5a A. Iniesta (FC Barcelona)................2:09.07

Disc
1r Mario Pestano (Tenerife) .................... 67,97
4t Pedro Cuesta (FC Barcelona) ............58,62
5è Jaume León (AA Catalunya) .............. 53,42

1r Manuel Olmedo (FC Barcelona) .. 3:53.86

Martell

110 m tanques

1r Isaac Vicente (Marathon) ....................70.41
2n P.J. Martín (Playas Castellón) ......... 68.43
4t Edgar Capdevila (AA Catalunya) ... 61.09

1r Jackson Quiñónez (FC Barcelona) .. 13.70

400 m tanques
1r Diego Cabello (Playas Castellón) .... 50.91
4t Xavier Carrión (JA Sabadell) ............. 51.78

3.000 m obstacles
1r Tomás Tajadura (Burgos) ............... 8:28.70
3r Àngel Mullera (Lloret) ......................8:30.30

10 km marxa
1r Paquillo Fernández (Run 04) .... 40:55.62

xar els seus rivals molt
allunyats. El velocista madrileny Ángel David Rodríguez va fer el doblet per al
conjunt blaugrana en guanyar els 200 m amb un
gran registre de 20.34, però va tenir un vent superior al reglamentari (+2,5
m/s) i això va impedir que
fos un nou rècord estatal.
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Decatló
1r David Gómez (Celta) ....................... 7.298 pts

DONES
200 m (+2,2 m/s)
1a Belen Recio (Humel) ............................... 23.52
3a Placida Martínez (FC Barcelona) .. 24.06

En noies, va destacar la
sabadellenca Olga Ortega,
que va dominar completament els 400 m tanques
en una prova en què va
anar en progressió per imposar-se amb 58.46. En
pes, la llançadora de Llorca Úrsula Ruiz va aconseguir el títol amb un tir de
16,80, superant per molt

5. 000 m
1a Dolores Checa (P. Castellón) ...... 15:46.77
2a A. Aguilar (FC Barcelona)..............15:56.75
3a Lídia Rodríguez (Santutxu)......... 16:06.71

400 m tanques
1a Olga Ortega (FC Barcelona) .............. 58.46

Alçada
1a Ruth Beitia (Piélagos)............................... 1,92

Llargada
1a Concha Montaner (Eliana) .....................6,53
5a Viena Campos (FC Barcelona) ............6,01

Pes
1a Úrsula Ruiz (FC Barcelona) ............... 16.80
2a Irache Quintanal (València TM) ....... 16.71

Heptatló
1a Laura Ginés (Scorpio) ................... 5.583 pts
2a Estefania Fortes (AA Catalunya) .... 5.545
3a Tamara del Rio (AA Catalunya) ..... 4.983

poc la tarragonina Irache
Quintanal (València TM)
que va tornar a ser segona
–ahir ho va ser en disc–,
amb 16,71.
Bitxkov en la perxa. El
salt de perxa va estar marcat pel vent, que va posar
les coses molt difícils als
atletes, sobretot en l’inici

de la prova, i sis d’ells van
quedar fora en fer tres
nuls en la primera alçada.
El títol va ser per al català
d’origen ucraïnès Igor Bitxkov (Playas Castellón)
amb 5,35, tot i que després va intentar saltar
5,65 sense encert. El calellenc Manel Concepción
(Playas Castellón) va guanyar la medalla de plata
amb 5,25, la mateixa
alçada que va fer el saltador de l’Hospitalet Albert
Vélez (FC Barcelona). En
el llançament de martell,
Pedro José Martín (Playas
Castellón), de Sant Andreu de la Barca, va guanyar la medalla de plata
amb 68,43 i va fer la segona millor marca estatal júnior de tots els temps.
L’heptatló va tenir dues
atletes de l’AA Catalunya
al podi. La valenciana Estefania Fortes va lluitar
pel títol i va ser segona
amb 5.545 punts, a 38 de
la campiona, i la palamosina Tamara del Rio va
ser tercera, amb 4.983
punts. En els 3.000 m obstacles, el gran favorit, Àngel Mullera (Lloret), només va poder ser tercer, ja
que va ser superat a la recta final. ■

L’estatal de pista coberta del 2012, a Sabadell. Sabadell serà
l’any que ve la seu del
campionat d’Espanya
d’atletisme en pista
coberta, segons ha
confirmat la federació
espanyola. El torneig
es disputarà els dies
25 i 26 de febrer i serà
el punt d’arrencada
de l’any olímpic. El
campionat d’Espanya
a l’aire lliure es disputarà el 25 i el 26
d’agost, després dels
jocs, en una seu que
encara s’ha de decidir.
■ EL 9

Gisela Pulido té el
títol mundial a tocar.
La jove de disset anys
ha fet, aquest cap
de setmana a
Fuerteventura, un pas
decisiu cap al vuitè
títol mundial de surf
d’estel imposant-se en
la final d’estil lliure a la
polonesa Winkowska.
És el quart cop que
l’heptacampiona del
món surt vencedora
de la prestigiosa prova
a la platja de la Barca.
■ EL 9

El Barça Alusport,
amb cares noves. El
conjunt de futbol sala
blaugrana torna avui a
la feina per preparar
una temporada dura
en la qual haurà de
defensar els títols de
lliga, copa i copa del
Rei, a més de debutar
en competicions
europees. Marc
Carmona disposarà de
dues cares noves:
Sergio Lozano i
Gabriel da Silva. ■ EL 9
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Volta a Burgos. El català va resistir l’envestida d’Euskaltel a l’etapa reina
i va exhibir fortalesa dues setmanes abans de la ronda espanyola

El Purito reafirma la seva
candidatura a la Vuelta
guanyant a Burgos
Nadal, amb el júnior Pol Toledo ■

I. Mullor
BARCELONA

El júnior català Pol Toledo,
espàrring de Rafa Nadal
Girona. Rafal Nadal va preparar la seva imminent gira pels Estats Units, que conclourà amb el quart
Gran Slam de la temporada (29 d’agost), amb el jugador júnior català Pol Toledo, que durant la setmana
passada es va desplaçar a Palma per entrenar-se cada dia amb el número 2 del rànquing mundial. Toledo (RCT Barcelona) és de Maçanet de la Selva i va ser
l’any passat el número 1 mundial de la categoria cadet. Amb setze anys, aquest any ha debutat en el circuit internacional júnior de la ITF. Nadal jugarà
aquesta setmana el Masters 1000 de Montreal, al
Quebec. ■ L.S.

Hermida, sisè en el
campionat d’Europa de BTT
Barcelona. El ciclista de Puigcerdà Josep Antoni

Hermida va completar la cursa absoluta del campionat d’Europa de BTT en el sisè lloc final, a uns dos
minuts del seu objectiu, que era pujar al podi. Hermida, actual campió del món i triple campió europeu,
va fer una cursa de menys a més i es va mostrar “satisfet” per la seva actuació tot i no haver complert
l’objectiu que s’havia proposat. El campionat es va
disputar a Eslovàquia. El txec Jaroslav Kulhavy va
sumar el seu segon títol de campió europeu al davant
del francès Julien Absalon i el suís Florian Vogel. En
la categoria femenina, la vallesana Sandra Santanyes va ser 43a. ■ EL 9

Triomf de Juncadella en la
cursa de F-3 de Nürburgring
Barcelona. El pilot barceloní Daniel Juncadella va

completar ahir un cap de setmana excel·lent al circuit alemany de Nürburgring amb una victòria que li
ha permès recuperar el segon lloc en la general de la
F-3 europea. En les dues curses de dissabte, Juncadella ja havia rendit a un gran nivell amb un segon i
un quart lloc en les dues mànegues. Al circuit alemany també es va disputar ahir una altra cursa del
campionat DTM, en la qual el pilot lloretenc Miquel
Molina (Audi), que sortida des del sisè lloc va acabar
dotzè. ■ EL 9

Sergi Vidal torna al País
Basc per jugar al Lagun Aro

El duel en la Volta a Burgos
entre el flamant guanyador d’una etapa i de la classificació de la muntanya al
Tour de França (Samuel
Sánchez) i un dels candidats a la victòria final en la
pròxima edició de la Vuelta (Joaquim Rodríguez) es
va decantar finalment pel
català. El de Parets del Vallès va aprofitar els set segons que va esgarrapar en
la segona etapa i els catorze de la cronometrada per
equips respecte al seu
principal contrincant per
celebrar la seva tercera
victòria en una prova per
etapes després de la Setmana Catalana (2004) i la
Volta a Catalunya (2010).
Ahir, en l’etapa reina
(cinc ports i final en alt), el
líder d’Euskaltel va intentar assaltar el primer lloc,
però no se’n va sortir. Els
seus companys d’equip
van dominar els últims
quilòmetres i van imprimir un ritme elevat que va
servir de selecció natural.
El Purito, però, va aguantar ferm i ben escudat pel
seu company David Moreno. A l’hora de la veritat, a
Sánchez també li va passar factura l’acceleració
dels Euskaltel i, defallit, va
deixar de ser una amenaça per a Rodríguez, que no
va lluitar per l’etapa i es va
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Sagan, el gran tapat

Classificacions

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

—————————————————————————————————

L’eslovac Peter Sagan (Liquigas) s’estrenarà a Espanya en una gran volta
amb només 21 anys. Ho farà després d’haver triomfat en la seva primera volta
per etapes del Pro Tour (la

conformar amb la tercera
posició. La victòria parcial
la va aconseguir el jove Mikel Landa (Euskaltel), i
d’aquesta manera el conjunt basc va veure premiat
el seu esforç al llarg dels
155 km que van unir Vil-

volta a Polònia) i demostrant que cada vegada està
més preparat per superar
etapes de muntanya. Sagan és probablement el ciclista jove amb més potencial del ciclisme mundial.

viestre del Pinar i l’alt de
les Lagunas de Neila.
Moreno i Juan José Cobo van acompanyar Rodríguez en el podi final, i Sánchez es va haver de conformar amb la quarta posició.
D’aquesta manera, el de

5a Etapa
1r M. Landa (Euskaltel)................... 4h00:20
2n J.J. Cobo (Geox) ................................. a 0:07
3r J. Rodríguez (Katiuxa) .................... a 0:12

General
1r J. Rodríguez (Katiuxa) ............... 15h12:34
2n D. Moreno (Katiuxa) ....................... a 0:38
3r J.J. Cobo (Geox) .................................. a 0:45

Parets del Vallès ultima la
posada a punt amb vista a
la imminent ronda espanyola transmetent bones
vibracions. No tornarà a
participar en cap prova i
se’l tornarà a veure el 20
d’agost a Benidorm. ■

Bàsquet. El pivot (1966) i el club (LEB Or) acorden continuar lligats un
any més. Serà la seva 24a temporada de professional, la 10a a Girona

Darryl Middleton torna
a casa, torna a Girona

Barcelona. Sergi Vidal (1m97, 1981) va confirmar la

setmana passada quin serà el seu nou equip per a la
temporada vinent. L’aler, que ha estat els dos últims
anys al Madrid sense tenir cap paper rellevant –1,7
punts en 8 minuts (37 partits) el curs passat– jugarà
al Lagun Aro de Sant Sebastià, en què es trobarà a la
banqueta amb Sito Alonso. Abans, el jugador de Badalona havia estat nou temporades al Baskonia de
Vitòria. ■ EL 9

El podi. És la primera volta per etapes que guanya Rodríguez aquest 2011 ■ EFE

Jordi Plà Comas
GIRONA

No és usual fer oficial un
fitxatge un diumenge d’agost passades les dues de
la tarda, però Darryl Middleton (2m02, 1966) tampoc és un jugador com un

altre. Després d’acabar la
temporada a València,
ajudant Pesic en els entrenaments i disputant 23
minuts en quatre partits
en l’ACB, el pivot de 45
anys jugarà el curs vinent
un altre cop amb el Girona, en la LEB Or, en la que

serà la seva 24a temporada de professional, 10a
–en quatre etapes– a Fontajau. L’any passat, abans
de marxar cap a la Fonteta, havia jugat 27 partits
amb els gironins, en què va
fer 8,3 punts i 4,5 rebots
en 24,4 minuts de joc. ■

Middleton. / ■ EFE.
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ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS •

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

IMMOBILIÀRIES

Finques).

Ref.

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

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

VENDES
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.

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

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

● ARENYS DE MAR nau en
venda de 500 m 2 , amb 9 m
d’alçada, ideal per a magatzem, amb accés per a camions, i molt bones comunicacions. Ref. R4231
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141107

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

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

● 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

● 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
117597.139966

(Comajuan
117597.139965

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

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

● MATARÓ Nau 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 278 m 2. en planta
baixa, bona ubiació i comunicacions. Ref. R 3718
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141235

Finques).

Ref.

● MATARÓ Naus Industrials
en venda d’obra nova de 275,
500, 1000 i 3000 m2 en planta
baixa. Amb alçada de 8m, diàfanes i amb molta llum natural,
façana amb presència i molt visible, ben comunicades amb
AP-7 i C-32. Ref. R 3058
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141230

Finques).

Ref.

● MATARÓ Nau industrial en
venda de 225 m 2 en primera
planta, instal·lació elèctrica i
detector d’incendis. Té altell de
50 m2 adaptat per despatxos i
pati interior de 20 m2. Entrada
per maquinària voluminosa.
Molta llum natural. Ref. 3336
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141041

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.140833

(Comajuan
117597.140861

Un web per cadascun dels
1.853 municipis
dels Països Catalans

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

(Comajuan
117597.137979

Finques).

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

Finques).

Ref.

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

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial en
venda 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).

(Comajuan
117597.141273

Finques).

Ref.

Ref.

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

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

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

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

PISOS NOUS

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

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

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

Ref.

● LA CANONJA c/ Marina,
espectacular pis de 3 hab.,
completament exterior, cuina
amb claror, sala menjador i 1
gran terrassa amb vista preciosa. Preu 128.000 E. Ref. 698.
☎ 977 55 40 55
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134862

● LA CANONJA camí Vell de
Reus, planta baixa de 85 m2, 3
hab., cuina equipada, bany
complet, saló menjador molt
ampli i pati de llums. Un regal!
Preu 135.000 E. Ref. 896.
☎ 977 55 40 55
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134863

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134868

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

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

Ref.

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

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

(Comajuan
117597.141251

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

(Comajuan
117597.137970

Ref.

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

Per accedir al vostre
municipi

La informació local, nacional i
del món, actualitzada de
manera permanent

Finques).

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

Finques).

Ref.

Finques).

Ref.

● MATARÓ Centre Pis en venda seminou amb plaça de pàrquing en molt bona ubicació,
carrer peatonal, sostres alts i
molt lluminós. Finca amb ascensor. Ref. 3841
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141058

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.

● 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

● 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

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

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134871

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134877

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

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

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

Finques).

Ref.

● SANT PERE I SANT PAU
bloc Las Américas, magnífic
pis seminou de 2 hab. dobles
amb arm. de paret i 1 amb balcó, àmplia cuina office, llum.
menj. amb accés a terrassa,
bany complet. Molt cèntric.
Gaudiràs les vistes! Preu
195.908 E. Ref. 670.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134873

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139539

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139543

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

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

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134882

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

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139542

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134878

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138168

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134881

● MATARÓ Centre: pis en
venda, 1 hab., menjador-sala
d’estar, cuina americana, bany
i balcó. Ref. R4204
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141100

● 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. 117570.134875

● 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

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135796

● TARRAGONA c/ Ventallols,
preciós pis acabat de reformar,
3 hab., cuina office a estrenar,
bany modern, aire cond. Tot
per estrenar. El pis dels seus
somnis! Preu 190.000 E. Ref.
326.
☎ 977 24 97 00

● 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135799

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135798

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138165

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

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141763

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

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

● BARCELONA 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134896

(Finques Lafont). Ref. 130746.140921

● 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

● 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. 117570.134902

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

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

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

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141177

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tu decideixes
fins on vols anar
Ara pots tenir la informació i els serveis de 1.853 municipis dels Països Catalans sense
renunciar a les notícies de la resta del món. Només has de prémer el botó d’accés a
l’edició local per connectar amb l’actualitat del teu poble o comarca preferents.
Tu decideixes fins on vols anar

Informació a mida per
a cada usuari, amb l’accés
personalitzat per poblacions

Descobreix-ho
entra a elpuntavui.cat
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(Piso Perfecto). Ref. 117570.134895

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138167

● TARRAGONA l’Arrabassada, fantàstic pis seminou de
115 m2, 4 hab. amb pàrquing i
traster, moderna cuina, 2
banys complets, zona com.
amb piscina. A 500 m de la
platja. Ideal famílies! Consulti
preu. Ref. 795.
☎ 977 24 97 00

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137190

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137188

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

Finques).

Ref.

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

● CABRERA DE MAR Local
industrial en lloguer de 250 m2.
+ 50 m2. d’altell amb oficines.
Sense columnes, acces per a
trailers Ref. R 4308
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141285

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local industrial comercial de lloguer de 350 m2
en planta baixa amb àmplia
façana per exposició. Ref. R 93905
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141238

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial en
lloguer de 60m2, 3 persianes al
carrer, 10,5m de façana. Ideal
oficines o comerç. Zona de
pas. Ref. R 4137
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141252

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local 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.

(Comajuan
117597.141106

Finques).

Ref.

● MATARÓ local comercial de
lloguer de 130 m2 + altell. Accés per a furgonetes i instal·lació elèctrica. Situat davant d’una escola. Ref. 4070
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140823

Finques).

Ref.

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

● MATARÓ centre, local de lloguer de 500 m2 tot obert a 500
m2 de pati exclusiu. Ideal per a
llar d’infants, centre de dia...
Ref. 7-2311
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139687

Finques).

Ref.

● MATARÓ centre, local comercial de 97 m2 en planta baixa. Dues persianes al carrer.
Terra de parquet. Preu per consultar. Ref. 4002
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140822

Finques).

Ref.

Finques).

Ref.

● MATARÓ Camí Fondo, local
de lloguer de 45 m 2, àmplia
façana amb aparador. Ideal petit comerç o despatx professional. Ref. 3476.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140819

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141064

Finques).

Ref.

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau semiindustrial
de lloguer de 1.000 m2 en planta baixa, més de 100 m 2 de
planta superior amb divisions
per a despatxos. Alçada 7 m.
Bons accessos per a camions.
Ref. R30132
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141121

Finques).

Ref.

● MARESME Nau industrial
d’obra nova de lloguer de
550m2 amb molt bones comunicacions i accessos amb AP-7
i C-32. Pati privat. Ref. 3660
☎ 93 798 00 50

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

(Comajuan
117597.141266

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.141063

(Comajuan
117597.141050

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● MATARÓ Rda. Alfons X El
Savi Local Comercial en lloguer de 400m2 amb aparadors.
Disposa de 1 lavabo i zona de
càrrega i descàrrega. Ref.
R4309
☎ 93 798 00 50

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

● MATARÓ 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

● MARESME Nau en lloguer
de 525 m2 en planta baixa. Altura 5 m, 2 aseos, accés per
camions de gran tonelatge.
Ref. R 3922
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141286

(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 local
industrial de lloguer de 325 m2
en planta baixa amb àmplia
façana, 2 banys i instal·lacions.
Ref. R4132
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141087

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

NAUS INDUSTRIALS

(Comajuan
117597.140854

(Comajuan
117597.140852

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● MARESME Nau en lloguer
de 1.575m 2 en planta baixa.
Alçada 5m, accés per a camions de gran tonatge. Ref. R
3921
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141239

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.140857

(Comajuan
117597.141240

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ nau industrial de
lloguer de 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 local industrial de
lloguer de 430 m 2 en planta
baixa, dues portes d’accés i
bones comunicacions. Ref.
3798
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140821

Finques).

Ref.

● 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.

(Comajuan
117597.141229

(Comajuan
117597.141236

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Pla d’en Boet Nau
en lloguer en planta baixa de
900 m2+pati. Disposa d’oficines
i dos accesos d’entrada per
trailers. Molt ben comunicada
amb autopista C-32. Ref. R93938
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141241

Finques).

Ref.

(Finques Lafont). Ref. 130746.141744

● BARCELONA Roger de
Flor-Mallorca Sense mobles, 3
hab., pàrquing inclòs.
1.000 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708
● TARRAGONA c/ Reial, pis
reformat de 100 m2, 4 hab., 1
bany a estrenar, menjador amb
cuina americana a estrenar,
a/c, sense mobles. Preu 600
E/mes. Ref. TA928.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139548

● TARRAGONA centre, pis
seminou de 2 hab., 2 banys,
moblat, calef., ascensor, menjador amb terrassa, cuina equipada. Possibilitat de pàrquing.
Preu 650 E/mes. Ref. TA075.
☎ 977 24 97 00
(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

Finques).

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

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

● TARRAGONA Part Baixa,
pis moblat de 4 hab., cuina
equipada i reformada, bany reformat, amb dutxa. Per entrarhi a viure. Preu 650 E/mes.
Ref. TA095.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134889

● TARRAGONA Rambla Vella,
pis amb ascensor, acabat de
reformar totalment, 3 hab.,
bany nou, cuina equipada,
halògens. Preciós! Preu 650
E/mes. Ref. TA100.
☎ 977 24 97 00

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134890

● 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

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

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

RELAX 803

Ref.

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

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

Ref.

OFICINES i DESPATXOS

SERVEIS

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

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

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

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

● 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

BARCELONA

93 227 66 22
FAX 93 227 66 26

(Finques Lafont). Ref. 130746.141186

(Finques Lafont). Ref. 130746.140768

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

806 51 62 00

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139546

● VILASSAR DE MAR nau industrial de lloguer de 1.300 m2
en planta baixa en ferm. Sense
columnes i amb pati per a
aparcament, alçada 8 m, Ref.
R4012
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141073

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. 117570.139549

Finques).

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

Tarot de les
Prediccions

(Finques Lafont). Ref. 130746.141775

● 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

MARILUZ

(Finques Lafont). Ref. 130746.141776

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

103431-1034860A

Ref.

SERVEIS
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

119292-1010866T

(Comajuan
117597.141287

Ref.

● MARESME Nau en lloguer
de 525 m2 en planta baixa. Altura 5 m., 2 lavabos, accés per
camions de gran tonatge. Ref.
3922
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141114

Finques).

● MATARÓ Pla d’en Boet Local industrial en lloguer de 492
m2. en planta semi-sòtan. a peu
d’autopista. Ref. R 4255
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.140816

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

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.140853

● 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

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

(Comajuan
117597.139727

Ref.

Finques).

Ref.

● MARESME Nau de lloguer
de 1575 m2. en planta baixa.
Alçada 5 m., accés per a camions de gran tonatge. Ref.
3921
☎ 93 798 00 50

● 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

Finques).

(Comajuan
117597.141233

Finques).

● MATARÓ centre, local comercial de lloguer de 50 m2 +
120 m2 de magatzem, en carrer
de doble direcció i àmplies voreres, 2 persianes, instal·lació
elèctrica. Ref. 3731
☎ 93 798 00 50

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

(Comajuan
117597.141237

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

● MATARÓ nau industrial de
lloguer de 960 m2, ben comunicada, en polìgon industrail, fatxada en via principal. Ref.
R4245
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141234

119292-1040206C

● MATARÓ local comercial al
centre de lloguer, apte per a
qualsevol negoci. Ref. R4230
☎ 93 798 00 50

Ref.

TAROT

119292-1040208J

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139547

Finques).

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

119292-1040210C

● 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

(Comajuan
117597.141232

● 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

103431-1021804®

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

814287-1019005F

Finques).

● MATARÓ Centre Local en
lloguer de 1.050 m2 en planta
baixa, alçada 8m, sense columnes amb 30 m de façana.
Ref. R 3654
☎ 93 798 00 50

119292-1040207C

(Comajuan
117597.141260

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 8 D’AGOST DEL 2011

119292-1016195F

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

● 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

|

119292-1010867T

|

44 Anuncis classificats

TARRAGONA

FAX

977 25 65 00
977 25 65 10

CLASSIFICATS

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

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

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

Sants

Dilluns

Domènec. Prevere
Esmaragda. Màrtir

8 d’agost del 2011

El temps

avui.elpunt.cat/serveis/eltemps

SURT
6.53 h

CREIXENT
6 agost

NOVA
29 agost

ES PON
21.00 h

PLENA
13 agost

Sorteig 7 d’agost

1000

995

D
1005

A

101
5

1010

A

A

l'Alguer

Inestabilitat a l’est del país
La forta nuvolositat que de matinada persistia al sector central del litoral i prelitoral català, disminuirà al
llarg del dia. El cel passarà de molt a mig ennuvolat a la meitat est del país, i de serè o poc ennuvolat a la
resta. Tot i això, al vessant nord del Pirineu, els núvols augmentaran a partir de la tarda. No es descarten
algunes pluges a primera hora de la tarda, als sectors afectats per la nuvolositat. Les temperatures seran
lleugerament més baixes. Bufarà vent de component nord a les Terres de l’Ebre i a l’Empordà.
La mar: Hi haurà marejol a les tres costes, al sud del cap de Begur hi haurà zones de maror a la nit.
Demà: El cel estarà serè o poc ennuvolat a partir de mig matí, tret del sector central del litoral i prelitoral,
on quedaran intervals de núvols baixos durant tota la jornada.

Neu

Vent fluix Moderat Fort

Sèrie 020

ESTACIÓ

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

Amposta
Amposta
Banyoles
Banyoles
Barcelona
Barceloersitària
Berga
Bergalt
El Perelló
El
El Vendrell
El
Girona
Girona
La Bisbal drdà
d'Empordà
La
La Seu d'Urgell
La
Lleida
Lleida-Raimat
Òdena
Òdena
Olot
Olot
Roses
Roses
Sabadell
Sabad
Agrari
Tarragona
Tarratiu
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
dala Plana
Palmade rca
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,

28.7
27.1
27.7
21.4
27.2
27.7
27.8
26.8
25.3
31.3
28.5
23.1
26.9
26.6
27.7
30.7
27.5
26.4
19.3
26.5
26.3
32
21
31
29
27
30
18
18
20
34
21
19
30

21.8
19.9
21.8
15.7
21.4
21.8
20
20
17.2
19
18.5
19.1
21.9
20.8
22.9
20.4
17.4
20.7
12.9
18.4
21.8
24
11
24
23
21
24
14
13
12
17
13
13
22

0
0
0
0
0
0
11.6
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.3
0.2 0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
0
0
0
0
0

número

euros

18.414 sèrie 020
72.000 euros a l’any durant 25 anys

18.414................................................... 25.000
8.414 ............................................................ 300
414 .................................................................. 30
14 ........................................................................ 5
4 ....................................................................... 2

■ TRIO
Sorteig 7 d’agost

8

1

1

■ SUPER 10
Sorteig 7 d’agost

08
27
39
50

16
28
42
55

17
31
45
57

Diana: 46

18
32
46
61

26
34
47
62

■ 7/39
Sorteig 7 d’agost

02 10 13
19 20 21 24
Reintegrament

7
Guanyadors

euros

7
0
–
E
L
6
0 00.000,00
B
I
5
00
PON 000,00
S
I
4 O D0.000
00,00
N 00.000
Reint.
0,00

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

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

■ EL GORDO
Sorteig 7 d’agost

A
Sol Clarianes Núvols alts Ruixats Pluja Ennuvolat Tempesta Pedra

18.414

Temperatures i pluges

Isobàric d’avui
g
al migdia

1025

El joc
■ ONCE

MINVANT
21 agost

Demà

Ciriac. Diaca
Eleuteri. Màrtir

Calitja Boirina Boira Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta maror

Càlid

Oclús

Fred

D

Anticicló Depressió

03 04 25
34 41
Reintegrament

7

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

Et sentiràs molt lliure i voldràs fugir
dels compromisos.
Vigila amb les decisions precipitades.
Pensa bé les coses.

Estaràs força irascible amb la gent del
teu voltant i sobretot a la feina. El millor que pots fer
avui és aïllar-te.

Ara necessites una
bona injecció de
moral perquè l’estrès acumulat està
afectant el teu estat
d’ànim.

Has d’evitar aïllar-te
de la resta de persones. No agafis la
solitud com a estat
permanent. No et
convé gens.

La teva parella està
una mica estranya
amb tu. Has d’intentar per tots els
mitjans d’arreglar
els problemes.

Pot sortir-te algun
pagament inesperat. Pensa que per a
tot hi ha una solució
i tu sabràs on trobar-la.

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

Confia en la teva intuïció. Avui hauràs
de prendre una decisió. Escolta el teu
cor i prendràs la
correcta.

Pensa les coses
abans de fer-les. De
vegades hi ha moviments que no has
que fer. Vés amb
compte.

No has de permetre
que la influència
d’un amic impedeixi
que visquis la teva
pròpia història
d’amor.

És un dia per dedicar el poc temps
lliure que tens a estar amb les persones que estimes,
amics i família.

Bon moment per intentar reconquistar
aquella persona que
és tan important
per a tu. Avui tindràs molt atractiu.

La sort farà acte de
presencia per la
porta dels sentiments. Procura que
els teus sentiments
estiguin actius.
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euros

0
0
35
339
2.815

Pot
0,00
11.813,43
218,92
30,13

■ PRIMITIVA
Sorteig 6 d’agost

15 16 31
43 45 49
814287-1033103V

ÀRIES
21/03-20/04

5+1
5+0
4+1
4+0
3+1

Guanyadors

Precio máximo: 1,18 €/min Red fija, 1,53 €/min Red móv. IVA incluido.
Mayores de 18 años. Der Magier SL.
Apdo. Correos 422. CP 17001 Girona. Cláusulas LOPD y LSSICE en www.textolegal.es.

Complementari

Reintegrament

28

9

Guanyadors

euros

6
1 7.511.332,22
5+C
7
55.313,61
5
153
5.061,38
4
11.107
104,58
3
235.713
8,00

|
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Serveis i oci

www.avui.cat/serveis/entreteniments

Efemèrides Jordi Soler / Toni Strubell

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

왘1963. Regne Unit: l’assalt al tren de Glasgow. 15 lla-

왘1588. Culmina el desastre de l’Armada Invencible, un
estol enviat per Felip II contra Anglaterra que és severament malmès per una forta tempesta.
왘1788. Capitulació del rei Lluís XVI de França i convocatòria dels Estats Generals.
왘1927. Inaugurat el pont de la Pau sobre el riu Niàgara,
entre les ciutats de Buffalo (EUA) i Fort Erie (Canadà).
왘1974. Dimiteix el president dels EUA, Richard Nixon, arran de l’escàndol Watergate. El substitueix el vicepresident, Gerald Ford.
왘2008. El grup britànic de rock The Police s’acomiada
dels escenaris amb un multitudinari concert a Nova York.

dres van assaltar el tren postal que anava de Glasgow a
Londres i es van apoderar de 120 saques amb 2.631.784
de lliures esterlines. Els cervells del robatori, Ronald
Biggs i Bruce Reynolds, que es coneixien de la presó, van
aplegar un grup d’homes per dur a terme l’acció. Tot estava a punt, i quan el tren es va acostar on eren, van accionar un semàfor i el tren es va aturar. Van separar la
màquina i el vagó dels diners i van obligar el maquinista
a dirigir-se al pont Bridego (a la foto), on hi havia el camió en què van carregar les saques. Gairebé tota la banda va caure poc després. / Imatge: www.dailymail.co.uk

Escacs Joan Segura (10031)

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

Blanques juguen i
guanyen. El bàndol negre
no pot resistir l’atac de la
torre i els alfils adversaris.
Trobar el camí triomfador
no és massa difícil. Partida
Romanishin - Chernin.
Memorial Rubinstein 1992.

La tira Joan Tharrats

joantharrats@hotmail.com

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

居尻居尷居尯居
居 居尸居
居 尹屄尺屃居
屁尷居尼居屃居
居 屁 居 居
居 居屄居 层
屄居 居 居 层
居 居 尶 尮
屁

Sudoku Nekane Igande

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

NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

NIVELL ALT

Solucions d’ahir

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

Escacs (10030)
1...D5T +;
2.R1C - R2T +;
3.D2C - TxD +;
4.R1T-DxPT 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 (6.828)

www.olissip.com

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

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

Horitzontals:
1. Engegàveu algun aparell elèctric.
Planejar la fusta. 2. A punt d'arribar
al nord. Excreció líquida dels ronyons.
Tabac en pols per a ensumar. 3. Quart
minvant. Estri per fer una bona feina.
Una que no sap res de res. 4. Ensenya
el nen a fer trecaclosques. Van ben
carregats d'aigua salada. Un miler de
romans. 5. Berenar londinenc a mitja
tarda. Relatiu a l'orella. És molt famós
el mariner. Dit sense la falangeta. 6.
Magistrat espartà que defensava
interessos del poble. Alletadores molt
professionals. Petit. 7. Forat fastigós
d'una bóta. Les que han sofert delicte.
Renilla, el cavall. 8. Àrea de baixa
pressió. Esquí de fons i tir al blanc. 9.
Beguda alcohòlica a base de poma.
S'escolta. Posa el preu a una cosa. 10.
Comencen l'etapa. Document que
constata un fet. Ratllin de colors. Obre
la capsa. 11. Utilitzen. Mar de la
Mediterrània. Taller de moneda. 12.
Mig diàmetre. Prudent, acceptable.
Fossa, tomba. 13. Renúncia a seguir
competint. Tercers en discòrdia. Ara
arriba de Venècia. 14. Deixaran anar.
Portem a un nivell més alt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Verticals:
1. Comenceu a gastar una cosa. Et
posaràs en forma de quatre. 2. Negació
rotunda. Els pressupostaris estan de
moda. Força avantatjós. 3. I ratlla.
Combinació d'oxigen amb altres
elements excepte el fluor. Zona d'eres.
4. Pinta de tres pues. Humor de les
plagues. Fent un tall en una cosa com
a senyal a un fi. 5. Nat mitjançant
l'operació cesària. Ranuncle d'aigua.
Tres a la moda. 6. Indignació evident.
Tinc una bona pensada. Tipus més agut
de veu d'home. 7. Rei decapitat. Són
temps de lleure. Història d'un llinatge.
Àustria. 8. És ell i ningú més com ell.
De veritat, realment. Fusta molt fina.
9. Aturada en el desenvolupament
embrionari. Conca hidrogràfica. 10.
Roda de recanvi. Embarcacions. Agent
immobiliari. Comença a elaborar. 11.
Espases antigues. Patis porticats.
Societat amb limitacions. 12. Molt
estranys. Nascudes a Santiago.
Centúria romana. 13. Ens incita a
actuar. Ja fa un any que és major
d'edat. Cistell de roba bruta. 14. Cap
cosa més. Petita porció de mineral.
Manifestem respecte i submissió.

NIVELL ALT

Encreuats((6.827)
)

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

D
E
T
E
R
I
O
R
A
P
A
G
A

E
D
I
T
A
D
A
C
T
I
L
A
R

C E B I
A F O N
S I
D
G A I
M I N
I A I A
O R
B
L
F A
A L I D
R I
A
S A N
A
X A
R F I R
C E S

A R
S
O
O B L
R E
D A R
T O
L E D
L S A
A
D
C T A
E S
M A N
R E
E S T

B O R A R
R S E G I
A
N A N
O C A P I
L L E T
C A
S I
A N A
S
R
I S
A U
E S
C O P O
U S U A L
S
A R I
A C T I U
R A S S A
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Cinema en
català

Cinemes
Paul

20.00

Templario

22.20

Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 33 32 31. www.cinesa.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador

Barcelona, abans que el temps...

12.15

Bébés

14.15

Cirkus Columbia

14.05

■ CINESA DIAGONAL MAR 3D

Del poder (V.O.S.E)

14.20

Amigos

El fin es mi principio

10.00

Bad teacher

El hombre de al lado

16.20-18.20-20.20-22.20

El mundo es grande y la felicidad...

16.00-18.05

16.15-18.15
22.45

Betty Anne Waters

22.15

Capitán América: El primer...

16.15-18.00-19.00

En un mundo mejor

11.55

Hombres sincronizados (V.O.S.E)

10.10

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

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

12.10

Cars 2

16.00-18.15-20.30

21.00-22.00

La oportunidad de mi vida

16.05-17.55-19.45-22.25

El caso Farewell

Made in Hungría

16.25-18.30-20.35-22.40

El origen del planeta de...

Pequeñas mentiras sin importancia... (V.O.S.E)
Silencio de amor

11.20

16.00-18.00-20.00-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45
16.00-16.30-17.00

18.15-19.00-19.30-20.30-21.30-22.00-22.45

La víctima perfecta

16.20-18.15-20.20-22.30

Los pitufos

■ GLÒRIES MULTICINES

Linterna Verde

18.00

Los pitufos

■ ARENAS CINEMA GAY
Contra la pared

10.30-13.45-17.00-20.20

Las invasiones bárbaras

12.00-15.30-18.30

22.15

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.15-19.15-22.15
16.00-16.30-17.00-18.20

19.00-19.30-20.40-22.00-22.15
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00
16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.05-20.10

Los pitufos

16.15-18.15

Paul

20.10-22.15

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

16.00-18.15-20.30-22.45

Templario

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Paul

20.20-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Transformers 3

■ ARENAS DE BCN MULTICINES

El origen del planeta de...

Paul

16.00

22.15
16.15-19.15

20.20-22.30
22.45

Cars 2

16.00-18.15-20.30
16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.45
16.00-18.10-20.20-22.30

Fast and furious 5

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30

La oportunidad de mi vida

16.00-18.10-20.20-22.30

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.00-22.00

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

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

■ ARIBAU CLUB

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Paul

Templario

22.00

16.10-18.15
17.00-19.15-22.00
16.00-18.15-20.30-22.45

Templario

16.20-19.20-22.30

Transformers 3

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

16.00-19.00-22.00

16.00-18.05-20.10-22.15

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

■ BOSQUE MULTICINES
Betty Anne Waters

22.20

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

El origen del planeta de...

16.10-19.10-22.10

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00

La oportunidad de mi vida

16.00-18.05-20.10-22.15

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.10-20.15

Los pitufos

16.00-18.10-20.20

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

22.25
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.Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

■ CINESA DIAGONAL 3D
Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.30-22.30

Cars 2
El origen del planeta de...

16.00-18.15
16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.45

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta
Linterna Verde
Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-19.00-22.00
20.45-22.50
16.00-18.15-20.30-22.45
22.00
16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20

Los pitufos

17.00-19.15

Medianoche en París

22.30

20.10

Capitán América: El primer...

Harry Potter y las reliquias...

16.05-18.10-20.15-22.20

22.45

Bad teacher

El origen del planeta de...

16.00-18.10
16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.45
16.30-19.30-22.30

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.10-22.20

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Paul

16.00-18.15-20.30

Templario

20.20-22.40

Transformers 3

22.10

Pg. Potosí, 2. Metro L1 Sant Andreu. 902 23 33 43.
wqrnerlusomundo.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ CINESA MAREMAGNUM 3D

Pequeñas mentiras sin importancia...
Un cuento chino

■ IMAX PORT VELL

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45

Delfines y ballenas 3D- Gigantes...

16.00-19.00

16.00-18.10-20.20-22.30
22.45

Templario

16.00

16.10-18.30-20.35-22.30

El mundo es grande y la felicidad... (V.O.S.E) 16.00-18.05
El origen del planeta de... (V.O.S.E)

16.10-18.15
20.25-22.30

La prima cosa bella (V.O.S.E)

20.00
17.15

Moll d’Espanya, s/n. Port Vell. 93 225 11 11. 93 225
11 11. Golfes divendres, dissabtes i vísperes de
festius. Venda d’entrades al Telentrada de Caixa
Catalunya 902 101 212 i www.telentrada.com

■ LAUREN GRÀCIA
El origen del planeta de...

16.00-18.10-20.20-22.30
16.10-18.15-20.20

16.00-18.20-20.30-22.35

22.25

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

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

■ LAUREN HORTA
Capitán América: El primer...

■ RENOIR LES CORTS
Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta
Linterna Verde

16.45-19.20-22.15
16.00
16.15-18.25-20.35-22.45

16.00-18.05-20.10-22.15

El hombre de al lado

16.05-18.10-20.05-22.05

Paul

16.20-18.20-20.25-22.35
17.00-19.30-22.25

Templario (V.O.S.E)

20.00-22.30

Transformers 3 (V.O.S.E)

22.10

Un cuento chino

16.00-18.00

Win win (Ganamos todos) (V.O.S.E)

16.00-18.15

Salvador Espriu, 61. Metro L4 Ciutadella-Vila. 902
22 09 22. www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

Abrera
■ ABRERA
Capitán América: El primer...

16.00-18.30-21.00

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00

El origen del planeta de...

16.00
15.45-18.00-20.20-22.40

Harry Potter y las reliquias...

20.00-22.30

Kung Fu Panda 2

16.00
18.15-20.15-22.15

Linterna Verde

18.00-20.20-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.30

Los pitufos

15.45-17.45

Los pitufos

16.10-18.20-20.30

Paul

20.30-22.40

Templario

22.40

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12.
www.multicinesabrera.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

20.25-22.40

Agramunt
■ CINEMA CASAL
Cars 2

19.00

Pequeñas mentiras sin importancia...

22.15

C. de Baixada Mercadal, 7. 973 742 345.

Altafulla

La prima cosa bella (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.05-22.05

■ MCB ALTAFULLA

16.10-18.20-20.30-22.35

Capitán América: El primer...

17.45-20.00-22.15-00.30

18.15-20.30

Capitán América: El primer...

18.00-20.15-22.30-00.45

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

Cars 2

■ URGEL

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

16.30-19.15-22.00

Urgell, 29. Metro L1 Urgell. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

El origen del planeta de...

18.00
18.10-20.20-22.30-00.40

Harry Potter y las reliquias...

20.10-22.30-00.50
18.10-20.20-22.30-00.40

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Paul
Templario

18.15-20.15
17.45-20.00-00.30
22.15-00.40
22.20

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651
421.

■ VERDI PARK HD
Cena de amigos (V.O.S.E)

16.10-18.10-20.15

El caso Farewell (V.O.S.E)

16.00-18.10-20.20-22.35

La semilla del diablo (V.O.S.E)

22.20

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

16.10

19.05-22.00
16.00-18.05-20.15-22.30

Torrijos, 49. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.
www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ VERDI HD

Amposta
■ AMPOSTA
Bad teacher
Capitán América: El primer...
Cars 2

22.00
17.45-20.00-22.15
17.30-19.30

El origen del planeta de...

18.00-20.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

17.30-20.00-22.30

La víctima perfecta

18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

18.00-20.10-22.20

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

16.00-18.05-20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.00-22.00

El hombre de al lado

16.00-18.05-20.15-22.30

18.15-20.15-22.15

Paul

18.00-20.10-22.20

18.15-20.20-22.25

20.15-22.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

18.30-20.30-22.30

19.50-22.10

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.15-22.30

Templario

18.15-20.15-22.15

Silencio de amor (V.O.S.E)

Berlin, s/n (Pol. Tosses). 977 70 38 11.
www.amposta.info/cine. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 50 62 62 i
www.entrades.com

■ LAUREN UNIVERSITAT
16.45-19.30-22.30
16.10-18.20-20.30-22.40
19.25-22.10

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.15-22.30

Verdi, 32. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.
www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ YELMO CINEPLEX ICARIA
Bad teacher (V.O.S.E)

15.45-17.45-19.45

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

17.00-19.45-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.00
16.10-18.20-20.30

Paul

22.30

Pelai, 8. Metro L1-L2 Universitat. 93 412 50 60.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 i
www.servicaixa.com

Circuit Festival 2011 (V.O.S.E)

20.00

Los pitufos

Pg. Maragall, 415-417. Metro L5 Horta. 93 429 42 72.
www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 i
www.servicaixa.com

Los pitufos

21.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!... (V.O.S.E)

16.00-18.05

16.00-18.00
16.00-18.05-20.10-22.30

Templario

Linterna Verde

16.10-18.20

16.40-19.10-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.05-22.35

El caso Farewell (V.O.S.E)

Vivir de la luz (V.O.S.E)

Cars 2

20.30-22.45

20.05-22.10

19.25-22.10

La prima cosa bella

Paul (V.O.S.E)

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

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.05-18.10-20.15-22.15

Un cuento chino

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.
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El hombre de al lado

13.30

■ CLUB COLISEUM
Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador.

20.40-22.40
16.00-18.10-20.25-22.35

Gigantes del océano 3D- Dinosaurios...

■ MALDÀ

16.45-19.15-22.00

16.15-18.25

El caso Farewell (V.O.S.E)

Las manos en el aire (V.O.S.E)

Moll d’Espanya, s/n. Metro L3 Drassanes. 902 33 32
31. www.cinesa.com.

El caso Farewell

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

15.00

Viaje mágico a África

de Gramenet: Cinema City.

La víctima perfecta

■ RENOIR FLORIDABLANCA

Egipto. Secreto de las momias...
Océano salvaje

XXI Acec. Vic: Vigatà.

Cars 2
Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

12.30

16.05-18.10-20.15

Paul

22.10

La oportunidad de mi vida (V.O.S.E)

Arabia 3D

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

16.10-18.15-20.20-22.25

Rda. General Mitre, 38-34. Ferrocarril Generalitat
Les Tres Torres. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

El origen del planeta de...

18.30-20.30-22.40

Templario

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

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00

20.00-22.10

Un cuento chino

17.00-19.30-22.00

La víctima perfecta

16.00-18.05-20.10

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

20.15-22.25

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.05

16.00-18.10

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45

16.00-19.00-22.00

Los pitufos

Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...

16.15-19.15-22.15

Harry Potter i les relíquies...

Amigos

Cars 2

16.05-18.10-20.20-22.25

16.00-18.05-20.10-22.15

La prima cosa bella

Els barrufets

■ CINESA LA MAQUINISTA 3D

Aribau, 5 i 8-10. Metro L1-L2 Universitat. 902 42 42
43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

Amigos

20.30

Pge. Andreu Nin, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com.

■ ARIBAU MULTICINES

16.10-19.10-22.10

El origen del planeta de...

17.00-20.00-22.30

16.45-19.15-22.00

Capitán América: El primer...

El hombre de al lado

Capitán América: El primer...

16.00-18.00-20.00

■ GRAN SARRIÀ MULTICINES

16.00-19.00-22.00

16.15-19.00-22.00

Medianoche en París

Av. Diagonal, 208. Metro L1 Glòries. 902 42 42 43.
www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

16.15-19.15-22.15

Capitán América: El primer...

Los pitufos

22.15
20.00-22.20

El caso Farewell

Bad teacher

Els barrufets

16.00-18.05-20.10

16.00-18.10-20.20-22.25

■ CINESA HERON CITY 3D

El origen del planeta de...

16.00-18.00

Cena de amigos

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 26 22 09.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Amigos

16.15-19.15-22.15

20.00-22.30

Templario

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

Bad teacher

16.30-18.30-20.40-22.50
17.00-19.30-22.00

16.00-19.00-22.00

Los pitufos

Kung Fu Panda 2

16.00-18.05-20.10

16.20-19.15-22.00

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.05-18.05-20.05-22.05

16.10-19.10-22.00

El origen del planeta de...

16.00-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

10.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Una mujer en África

18.15-22.15

■ PALAU BALAÑA MULTICINES

16.10-19.05-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.05

Av. Sant Antoni M. Claret. Metro L5 Hospital de
Sant. 93 436 51 25. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 19 41 97 i
www.servicaixa.com

El origen del planeta de...
La víctima perfecta

16.30-18.15-20.05

Un cuento chino

Linterna Verde

19.12

Linterna Verde

Lauren Gràcia. Lleida: JCA Cinemes
Alpicat. Manresa: Bages Acec.
Tarragona: Ocine Les Gavarres.

16.05-19.05-22.05

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

Passi el que passi. Santa Coloma

Capitán América: El primer...

Harry Potter y las reliquias...

Rbla. Catalunya, 90. Metro L3-L4 Pg. de Gràcia. 93
215 00 26. www.cinealexandra.com. Dimecres no
festius dia de l’espectador Venda anticipada:
servicaixa.com

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

Harry Potter y las reliquias...

La víctima perfecta

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Barcelona:

22.20
16.10-18.15-20.20-22.30
16.30-19.10-22.00

13.40
10.20-20.10-22.15

16.10-18.15-20.20-22.30

La prima cosa bella

The Beatles: Love (Cirque... (V.O.S.E)
Vivir de la luz

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Terrassa: Segle

Sin identidad

Confucio
El origen del planeta de...

i la Geltrú: Bosc Cinema Municipal.

Els barrufets. Vic: Sucre. Vilanova

Los pitufos

■ COMEDIA
Beginners (principiantes)

■ ALEXANDRA

Heron City 3D, Lauren Gràcia. Lleida:
JCA Cinemes Alpicat. Sabadell:
Imperial Acec. Tarragona: Ocine Les
Gavarres.

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

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.

Barcelona

Barcelona, abans que el temps
ho esborri. Barcelona: Alexandra.
Els barrufets. Barcelona: Cinesa

20.30-22.45

■ CINES ARENYS 3D
Capitán América: El primer...

18.00-20.20-22.40

Capitán América: El primer... (V.O.S.E) 17.15-20.00-22.30

Capitán América: El primer...

18.15-20.30-22.45

Cars 2 (V.O.S.E)

16.30

Cars 2

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

21.45

El caso Farewell

18.00-20.20-22.40

El origen del planeta de...

18.00-20.20-22.40

El hombre de al lado

16.30-19.15-21.45
16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15

La víctima perfecta

20.30-22.45

Linterna Verde

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 15.45-16.45-18.15
19.30-21.00-22.15

■ NÀPOLS

Arenys de Mar

17.30

Betty Anne Waters (V.O.S.E)

El caso Farewell (V.O.S.E)

16.00-18.00-20.00-22.00

16.00-18.15

La prima cosa bella (V.O.S.E)

19.00

La víctima perfecta (V.O.S.E)

15.45-17.45-19.45-21.45

Betty Anne Waters

16.10

Linterna Verde (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

22.00

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.15-20.30-22.45

16.30-19.00-21.45

18.00

18.00
18.00-20.15-22.30
20.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.30-22.30

Los pitufos

18.00-20.15

Paul

22.30

Templario

22.30

Centre Comercial Muvisa. 902 10 10 08. Dilluns no
festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.
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‘Linterna Verde’

‘La víctima perfecta’

Film d’acció i
ciència-ficció per
Martin Campbell

Thriller protagonitzat
per Hilary Swank

Badalona

Paul

■ MEGACINE

Templario

Amigos

20.30-22.30

Capitán América: El primer...

19.15-20.15-22.00-22.15-22.40
16.00-18.15

El origen del planeta de...

16.15-17.15-18.30

Lleida

19.30-20.35-22.00-22.50
Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.25

Harry Potter y las reliquias...

■ JCA CINEMES ALPICAT

19.45

Jackboots on Whitehall

16.30-22.00

Kung Fu Panda 2

16.10-18.00

La prima cosa bella

22.15

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.30

Linterna Verde

16.30-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.10-20.10

Los pitufos

16.00-18.10

Los pitufos

16.10-18.15-20.25-22.30

Paul

22.00

Transformers 3

20.45

Bad teacher

16.00-17.00-18.30

Cars 2

15.45-16.15-18.30

19.30-21.00-22.15
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

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15

16.00-17.00-18.15-19.15-20.30

Paul

20.30-22.40

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.40

Templario

22.30

Centre Comercial Baricentro. 93 729 22 08.
www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 22 09 22 i a la
web.

■ TEATRE CINEMA ARMENGOL
Transformers 3

22.15

Pl. Ramon Folch, 17. 973 532 264.

Berga

‘El origen del planeta de los simios’

Castelldefels

18.40
22.20
16.45-18.30-20.15-22.00

Linterna Verde

15.50-18.00-20.05-22.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-17.50-19.40-21.30

Los pitufos

15.40-17.30-19.25-21.15

16.25-18.35-20.45-22.55

El origen del planeta de...

17.25-19.15-22.10

Capitán América: El primer...

15.45-18.00-20.20-22.40

Capitán América: El primer...

17.00-19.45-22.15

Harry Potter y las reliquias...

16.20-19.20-22.20

Capitán América: El primer...

16.00-18.30-21.00

16.00-18.00

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.10

Cars 2

16.00-16.45-18.10

Harry Potter y las reliquias...

17.15-19.45

El origen del planeta de...

Cars 2
El origen del planeta de...

18.45-20.20-20.45-22.30-22.45
20.15-22.15

18.30-21.15

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

16.10-18.30-20.45-23.00

Kung Fu Panda 2

16.00

Pg. Pere III, 50. 93 874 55 66.

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10-22.15

La prima cosa bella

22.40

16.15-18.30-20.40

La víctima perfecta

18.00-20.00-22.00

■ BAGES ACEC

16.35-18.45-20.45

Linterna Verde

20.00-22.15

17.00-19.00-21.00-23.00

Linterna Verde

22.40

16.15-18.15
16.30-18.30-20.30

Los pitufos

22.15

Los pitufos

20.00-22.00
22.30

Linterna Verde

18.10-20.20-22.30-00.40
18.20-20.20
18.10-20.15-00.30
22.30-00.40

Templario

22.20

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

16.30-19.15-22.30

Capitán América: El primer...

17.30-20.15-22.55
16.25-18.25

19.00-20.20-21.00-22.20-23.00

Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos

15.30-17.00-21.00

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

Capitán América: El primer...

17.50-20.15-22.40

Cristòfor Colom, 30 (Ptge. Rbla. Jaume I). 977 79
45 79.

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.00

La víctima perfecta

20.25-22.30

Linterna Verde

15.50-18.05

Linterna Verde

22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00

22.00

Los pitufos

15.50-18.00-20.15-22.25

22.00

Los pitufos

16.15-18.20-20.30

Av. Brisamar, 8. 977 66 04 54. Dijous no festius dia
de l’espectador.

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta
Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

17.00-19.30-22.20
16.10-18.20-20.30-22.45
20.00
16.20-18.10-22.30
22.35
16.30-18.35-20.35

Paul

18.20

Templario

22.00

Pol. Les Mates. 977 66 07 78. www.ocine.es i
www.publicinet.net. Dilluns no vigílies o festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 17 08 31.
Programació subjecta a canvis.

Bad teacher

16.50-18.50-20.50-22.50

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.25

Capitán América: El primer...

17.15-20.00-22.50
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19.40-22.20

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

20.40-22.45

La víctima perfecta

16.30-18.25-20.20-22.45
16.00-18.15-20.30

17.30-20.00-22.30
16.00-18.00-20.15-22.30

22.30
16.15-18.20-20.25-22.35

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

Los pitufos

16.30-18.30-20.30

Paul

16.10-18.10

Templario

L’ Hospitalet de Llobregat

22.45
20.10-22.30

Capitán América: El primer...
Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...

16.10-19.10
20.25-22.35

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.05-18.20
16.05-18.10-20.20-22.25

Paul

22.00

Av. Josep Tarradellas, 145. Metro L1 Rbla. Just.
902 33 32 31. www.cinesa.com. Dimecres no festius
dia de l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ FILMAX GRAN VIA ACEC
16.15-18.15
16.45-18.45-20.45-22.45

22.00

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

Cars 2

16.00-18.15

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.30-22.00

Harry Potter y las reliquias...

19.20

La víctima perfecta

16.00-18.05-20.10-22.15

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

17.00-19.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.15-20.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

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

Capitán América: El primer...

16.45-19.30-22.30

Templario

16.00-18.15
16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.45

Harry Potter y las reliquias...
Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

22.45
20.00-22.30

Estrasburg, 5. 902 33 32 31. Dimecres no festius dia
de l’espectador.Venda anticipada: 902 33 32 31 i
www.servicaixa.com

20.30-22.30
16.45-18.45-20.45-22.45

16.00-18.05-20.15-22.25

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

20.20-22.20

Linterna Verde

20.00-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.30-22.45

16.45-19.15-22.30

La víctima perfecta

Centre Comercial Barnasud. 93 638 15 57.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

Amigos

16.00-19.00-22.00

17.10

16.15-19.00-22.00

■ CINESA MATARÓ PARC 3D

Capitán América: El primer...

Harry Potter y las reliquias...

16.20-18.20

17.00-20.00-22.30
16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

El origen del planeta de...

20.05-22.05

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

Cars 2

16.00-18.15-20.30-22.45

Mataró

■ CINESA LA FARGA 3D

17.00-20.00-22.30

X-Men: Primera generación

17.00

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E)

16.00-18.00

Capitán América: El primer...

Paul

19.50-20.30-22.20-22.40
Harry Potter i les relíquies...

Los pitufos

16.15-19.00-22.00

Los pitufos
22.50

16.10-17.20-18.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.20

El origen del planeta de...

20.15-22.30

Bad teacher

■ CINESA BARNASUD 3D

Linterna Verde

17.30-20.00-22.30

Cars 2

La víctima perfecta

Amigos

Gavà

La víctima perfecta

Amigos
19.30

16.10
16.00-18.15-20.15

Medianoche en París

■ CINEMES FULL HD

■ RAMBLA

Cars 2

20.30-22.25-22.45

22.00

Capitán América: El primer...

Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

16.40-18.40-20.40-22.40

Av. Argentina, 21. 93 376 27 94. Dimecres no festius
dia de l’espectador.

Cambrils

■ OCINE

El árbol

El origen del planeta de...
18.45-20.45-22.45

El Vendrell
16.00-19.00-22.00

Un cuento chino

■ KURSAL ACEC
El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

■ BRISAMAR

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de...

18.00-20.30

16.15-18.15-20.00

Coma-ruga

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Capitán América: El primer...

El origen del planeta de...

22.45

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

Igualada

20.25-22.25

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.
Dimarts no festius dia de l’espectador Venda
anticipada: servicaixa.com

20.20-22.30

Bad teacher

Linterna Verde

16.45-16.55-22.30

22.55

16.30-18.30-20.30-22.30

Ctra. C-51, Girona. Pol. El Ramassà. 902 10 10 08.
Dimarts no festius ni vigílies de festius dia de
l’espectador.

El Masnou
■ LA CALÀNDRIA

■ PISA ACEC

■ MOZART

16.30-18.30-20.30

16.20-17.00-18.20

Cornellà de Llobregat

Calella

Los pitufos

20.00-22.45

■ EL PUNT ACEC

18.00
20.10-22.40

Templario

Templario

Templario

18.30-20.30-22.30-00.30

16.10-18.10-20.30

22.15

Capitán América: El primer...

16.00-18.00

Los pitufos

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

16.45-18.45-20.45-22.45

La víctima perfecta

Los pingüinos del Sr. Poper...

Transformers 3

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.10-20.20-22.30-00.40

22.55

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.25-18.35-20.40-23.00

Paul

16.35-18.35-20.35-22.45

Cars 2

Piratas del Caribe 4

22.00

Linterna Verde

18.00-20.20-22.40

Paul

Transformers 3

Paul

16.20-18.20

Harry Potter y las reliquias...

Cerdanyola del Vallès

■ CALAFELL

20.20-22.30

Los pitufos (V.O.S.E)

16.00-18.15-20.25-22.40

Templario

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.45

La prima cosa bella

Linterna Verde

Paul

Calafell

16.00-18.10-20.20-22.40

La oportunidad de mi vida

16.00

Medianoche en París (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...

16.50-18.50-20.50-22.50

Capitán América: El primer...

18.30-20.20-20.40-22.30-22.45

■ ATLÀNTIDA ACEC

17.00-19.00-21.00-23.00

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

17.30

16.00-18.10
16.00-16.20-18.10

La víctima perfecta

La víctima perfecta
Linterna Verde

Kung Fu Panda 2

16.05-17.55

16.15-18.20-20.30-22.35

Manresa

16.30-19.15

Harry Potter y las reliquias...

La víctima perfecta

17.30-20.00-22.30-00.45

■ OCINE

El origen del planeta de...

16.30-19.00-22.00

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

16.25-18.25-20.20
16.35-18.25-20.10-22.00

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

Granollers

Capitán América: El primer...

Cars 2

19.30-22.15

22.50
16.15-18.25-20.30

■ FILMAX CASTELLDEFELS ACEC

22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.20-21.00

Harry Potter y las reliquias...

Paul

Capitán América: El primer...
Cars 2

Inside Job (V.O.S.E)

Paul

16.50-18.45-20.35-22.25

Harry Potter i les relíquies...

Templario

Jackboots on Whitehall

Los pitufos

15.50-16.30-17.05

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

19.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05

La víctima perfecta

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

16.35-18.50-21.10

Harry Potter y las reliquias...

■ CATALUNYA

El origen del planeta de...

16.00-18.10-20.25-22.35

Capitán América: El primer...

17.50-18.30-19.05-19.50-20.30-21.05-21.45-22.30

Av. Canal Olímpic nº24.

Bellpuig

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

Els barrufets

20.45

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

19.50-21.40

Los pitufos

■ YELMO CINEPLEX BARICENTRO

Harry Potter y las reliquias...

20.10-22.00

Blitz

El origen del planeta de...

Barberà del Vallès

El origen del planeta de...

Bad teacher

Cars 2

18.15-20.15

Templario

Los pitufos

20.15-22.30
17.15-19.45-22.30

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

16.15-16.30-19.00

Cars 2

Linterna Verde

16.30-18.30-20.30-22.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.15-18.15-20.15-22.15

Los pitufos

16.00-18.00

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Montblanc
■ CASAL
Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
Casal, 6. 977 86 01 70. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

22.00
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Cinemes
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‘Hombres
sincronizados’

‘La prima cosa bella’

Comèdia dramàtica de
Paolo Virzi amb
Valerio Mastandrea i
Micaela Ramazzotti

Documental sobre un
grup d’homes que
ballen sota l’aigua

Montcada i Reixac

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.30

Cars 2

16.00

Sant Vicenç dels Horts

■ CINES MONTCADA

El caso Farewell

16.00-18.15-20.30-22.45

■ LA VAILET

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de...

16.00-18.00-20.15-22.30

Amigos

El origen del planeta de...

16.30-18.30-20.30-22.30

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.30

La víctima perfecta

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.30

Linterna Verde

16.30-18.30-20.30

19.00-22.00

Capitán América: El primer...

20.15-22.30

Cars 2

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de...

Los pitufos

19.00

Av. Catalunya, 56. 973 310 730.

■ LAUREN VILADECANS

20.45-22.30
16.00-18.40-21.20

Amigos

Terrassa

20.40-22.40

Capitán América: El primer...

16.15-18.30
16.00-18.10-20.20-22.30

Viladecans
16.30-19.20-22.10

Cars 2

■ CINESA PARC VALLÈS 3D

16.45

El origen del planeta de...

16.15-18.25-20.35-22.45

Linterna Verde

20.15-22.30

Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Insidious

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pitufos

16.00-18.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.20-20.25-22.30

Bad teacher

17.20-19.20-21.20

La víctima perfecta

22.30

Los pitufos

16.00-18.15-20.30

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.35

Betty Anne Waters

16.35-19.15-21.50

Linterna Verde

16.40-19.30-22.20

Capitán América: El primer...

16.15-18.00-19.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

Paul

Cars 2

17.40-19.50-22.05

Templario

El origen del planeta de...

16.00-16.30-17.00

Transformers 3

22.00

Un cuento chino

22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...

Templario

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 39
29. www.cinesmontcada.com.

Móra d’Ebre
■ AVINGUDA
The company men

22.30

Paul

Francesc Macià, 39. 902 10 10 08.
www.publicinet.net o www.gna.es/cinema. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

Reus

Sant Andreu de la Barca
16.30-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.15-19.45-22.30

17.00-19.45-22.25

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Cars 2

16.00-18.20-20.25

La víctima perfecta

16.15-18.25-20.30-22.35

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.25-22.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.20-22.30

La víctima perfecta

16.35-18.35-20.35-22.35

Paul

Linterna Verde

16.00-18.15-20.25-22.35

Templario

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10
16.00-18.10-20.20-22.20

Paul

22.35

Templario

22.20

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

16.10-18.10-20.10
16.45-18.45
22.15

Sant Andreu la Barca.

18.30-22.00

Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.30-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45
20.30

Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

18.15-20.15-22.15
18.00
18.15-22.15

Los pitufos

18.00-20.00-22.00

Un cuento chino

20.20-22.00

Sant Celoni
■ OCINE SANT CELONI
Capitán América: El primer...

16.30-19.15-22.00

Roquetes

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

■ OCINE

El origen del planeta de...

Cars 2

Capitán América: El primer...

19.00-22.00

Capitán América: El primer...

21.30

Cars 2
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...

18.30
18.30-20.30-22.30
19.00

16.00
22.15

Linterna Verde

22.30

19.00

Los pitufos

18.30

Los pitufos

20.30

■ CINESA SANT CUGAT 3D

Templario

22.00

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...
Cars 2
El hombre de al lado
El origen del planeta de...

17.30-19.45-22.20

16.00-18.30

Linterna Verde

21.45

16.30-20.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

Cars 2
Cars 2
El origen del planeta de...

16.00-18.10-20.20-22.40

El origen del planeta de... (V.O.S.E)
Harry Potter y las reliquias...

19.20-21.40

16.00-18.30-19.30-22.00

Insidious

18.00

Cars 2
El origen del planeta de...

17.00-19.55-22.15

Sin identidad

16.10-18.00-21.00-22.50
22.30
18.30-20.40-22.50

Sitges
■ EL RETIRO
Capitán América: El primer...

20.15-22.45
18.00

20.00

Gnomeo y Julieta

18.00

22.15

Ctra. de Torà. 973 480 277.

16.00-18.15

Cars 2

17.00

El origen del planeta de...

16.00-18.10-20.20

16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.40

Els barrufets

16.10-18.15-20.25

Harry Potter i les relíquies...

22.15

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.45-22.30

Harry Potter y las reliquias...

19.15-22.00

16.15-19.15-22.15

17.30

La prima cosa bella

22.30

16.00

Capitán América: El primer...

15.50-18.40-21.30

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30-22.40

18.15-20.30-22.45

Capitán América: El primer...

17.00-19.45-22.15

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.40

16.15-18.25-20.35-22.50

Linterna Verde

17.00-19.15-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00-20.00

16.00-18.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00

Harry Potter y las reliquias...

18.45-22.25

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

16.30

Los pitufos

16.15-18.20-20.30-22.40

Paul

16.15-18.20-20.30-22.40

La prima cosa bella

22.30

La víctima perfecta

16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

19.30-22.00

Templario

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

20.15-22.40

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.
www.ocine.es. Dimecres no vigílies o festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 17 08 31.
Programació subjecta a canvis.

Los pitufos

16.20-18.25

16.00-18.00

Los pitufos

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.
www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

■ EIX MACIÀ ACEC
Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

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

16.10-18.15-20.20
20.25-22.45
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.
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16.00
22.30

La víctima perfecta

20.00-22.30

Linterna Verde

20.00-22.30

El origen del planeta de...
Insidious

19.00-22.15
22.15

■ CASAL
Capitán América: El primer...

18.00-20.15-22.30

Rbla. Nostra Senyora, 37. 93 890 12 48. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

■ KUBRICK
El origen del planeta de...

17.15-19.30-21.45

General Prim, 7. 93 890 24 13. Dijous no festius dia
de l’espectador.

Vilanova i la Geltrú
17.00-19.20-21.40
18.50

El mundo es grande y la felicidad...
El origen del planeta de...

22.35

16.30-18.30-20.35-22.35

Els barrufets

16.30-18.30-20.35

Harry Potter y las reliquias...

16.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.50-22.35

Rbla. Principal, 88. 93 893 81 03.
www.cinemabosc.cat. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

■ LAUREN GARRAF
16.20-19.15-22.00

Capitán América: El primer...

16.10-18.45-21.30

16.15-18.15

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00

16.00-18.00-20.00

Cars 2

16.00-18.10-20.20

El origen del planeta de...

16.00-18.10-20.20-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.45-19.35-22.10

La prima cosa bella

22.15

Valls

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

16.15-19.10-22.10

■ JCA CINEMES

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15

20.00-21.50
18.25-20.25-22.20
21.40
17.50-20.00-22.10
17.50

El origen del planeta de... 18.10-19.10-20.10-21.10-22.10
Harry Potter y las reliquias...
Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.10-20.20-22.30

Paul

16.00-18.10-20.20-22.30

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

17.40-19.30-21.25
18.30-20.20-22.10
19.50-22.00

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701. Dijous
no festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Calç, s/n. 902 17 04 15. www.laurenfilm.es. Dimecres
no festius dia de l’espectador. Venda anticipada: 902
888 300 i servicaixa.com

Vila-seca
■ OCINE
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

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...

■ SUCRE
Capitán América: El primer...

16.00-18.15

El origen del planeta de...

Vic
Capitán América: El primer...

22.30
16.30-19.15-22.00

17.40

Paul
Templario

Los pitufos

18.00-19.50

Los pitufos

17.00-19.15-21.30

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

19.45-22.00

Linterna Verde

20.00

18.00-20.00-22.00

Linterna Verde

22.30-00.45

Els barrufets

18.00-20.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

Linterna Verde

19.30-21.45

Los pitufos

16.00-18.00

Linterna Verde

20.00-22.00

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.15

Paul

Los pitufos

17.30

Templario

Paul

17.45

Templario

22.00

16.00-18.00-20.00

20.30-22.40-00.40
22.15-00.40

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

El origen del planeta de...

■ MAJÈSTIC

Vilafranca del Penedès

Bad teacher

Vimbodí i Poblet

■ VIGATÀ

Tàrrega

Jaume Abril-Josep. 93 637 97 03. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 888 300 i servicaixa.com

16.00-18.00-20.15-22.30

Cars 2

17.00-19.45-22.30

15.45-17.45

16.00-18.00-20.15-22.30

La prima cosa bella

Capitán América: El primer...
20.30-22.30

16.15-19.00-22.00

Los pitufos

El origen del planeta de...

Blitz

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.00-22.30

Betty Anne Waters

Bad teacher

20.10-22.30

16.00-18.00

El hombre de al lado

Bad teacher

Capitán América: El primer...

16.15-18.15-20.15

17.00-19.30-22.30

Cars 2

Solsona

16.15-18.15-20.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

Capitán América: El primer...

Crta. de Montcada s/n. 902 10 10 08.

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...
Francesc Gumà, 6-12. 93 894 01 74. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

17.00-19.40-22.20

Cars 2

Kung Fu Panda 2

Cena de amigos

16.05-18.15-20.25
16.25-18.30-20.35-22.40

Capitán América: El primer...

■ PRADO
22.30

Los pitufos

■ BOSC CINEMA MUNICIPAL

17.30-20.00-22.30

16.00-18.15

18.30-20.40-22.50

16.30-19.30

Av. Can Jofresa, 85. 93 745 41 01.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

16.00-18.15-20.30-22.45

Cars 2

La víctima perfecta

Transformers 3

Harry Potter y las reliquias...

22.30

Kung Fu Panda 2

21.35

Harry Potter i les relíquies...

Betty Anne Waters

16.40-18.40
16.45-18.45-20.45-22.45

16.45-19.10-21.35

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

La oportunidad de mi vida

16.30-18.30-20.30-22.30

16.40-18.50-21.10

■ SEGLE XXI ACEC

Els barrufets
La oportunidad de mi vida

Templario

17.00-20.00

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGAT

El origen del planeta de...

16.20-18.45-21.15

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

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

16.30-19.00-22.00

Av. Plal del Vinyet, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

18.05-20.05-22.05

16.10-20.05-22.00

Bad teacher

20.30-22.45

17.30-19.45

Medianoche en París

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

Los pitufos

Piratas del Caribe 4

15.10-17.00

19.15-22.00

Kung Fu Panda 2

16.10-18.10-20.10-22.10

16.05-18.00-20.45

■ OCINE LES GAVARRES

Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos

17.25-19.25-21.25

Kung Fu Panda 2

Tarragona

Sant Cugat del Vallès

Los pitufos

22.15

17.30-19.30-21.30

Linterna Verde

Centre Comercial Altrium. 93841590.

Los pingüinos del Sr. Poper...

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

16.50-18.50-21.15

Harry Potter y las reliquias...

22.15

Bad teacher

16.05-19.50-22.15

16.20-18.30
20.30

22.30

Harry Potter y las reliquias...

17.35-19.35

Capitán América: El primer...

Los pitufos
Paul

16.05
16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

■ PARÍS

Linterna Verde

■ IMPERIAL ACEC

Kung Fu Panda 2

18.15-20.15

20.30-22.30

Sabadell

Insidious

20.50-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

Linterna Verde

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.

15.40-17.30

Bad teacher

16.15-18.20-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

18.15-19.00-19.30-20.30-21.30-22.00
Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos
C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.
http://www.cinemessantboi.com/.

21.40

21.00-22.00

Bad teacher (V.O)

Paul
20.15

16.25-18.40

Amigos

Gnomeo y Julieta

Passi el que passi

Bad teacher

Algo prestado

16.00

Ctra. Sant Boi 63-67.

Los pitufos

■ CAN CASTELLET

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.45

101 dálmatas, más vivos que...

19.20-21.10-23.00

Sant Boi de Llobregat

El origen del planeta de...

16.00-18.15

18.20-20.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.15-20.30-22.45

Transformers 3

16.00-18.00-20.00-22.30

Los pitufos

Bad teacher

Harry Potter y las reliquias...

17.00-19.30-22.15

Capitán América: El primer...

■ PALACE ACEC

El origen del planeta de...

20.45-22.30
16.15-18.15-20.15-22.40

16.15-18.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Cars 2

16.15-19.15-22.00

Linterna Verde

La prima cosa bella

Los pitufos

16.20-18.25-20.35-22.40

Harry Potter y las reliquias...

Capitán América: El primer...

Templario

■ CINEMA CITY

Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...

■ LAUREN

21.35

Santa Coloma de Gramenet

■ ATRIUM 3D

Comarques Catalanes, 20. 977 40 02 26.

El origen del planeta de...

22.45

16.15-18.55

19.30-22.00

Harry Potter i les relíquies...

19.00

La víctima perfecta

21.45

Mossèn Cinto Verdaguer, 22. 93 885 24 03.

■ FOMENT
Furia ciega 3D
Pl. de les Orenetes. 977 87 82 42.
www.cinemafoment.com.

19.00
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Quartet Albéniz

Sándor Márai

El grup interpretarà
temes de Mozart i
Beethoven a la Sala
Jujol de CX La Pedrera

Una mostra ressegueix
la vida i l’obra de
l’hongarès, autor de
‘L’última trobada’

BARCELONA

(pg. de Gràcia, 107): Sándor Márai. Un pelegrí del
segle XX, exposició sobre
la vida i obra d’aquest escriptor hongarès, autor
de títols com ara L’últim
encontre i La germana.
Fins al 28 d’agost.

19.00 CONCERT
Quartet Albéniz. El San
Miguel Mas i Mas Festival
proposa tres sessions de
música clàssica a la sala
Jujol de CX La Pedrera
(19, 20 i 21 h), amb el jove quartet Albéniz. El
grup està integrat per
Guillem Calvo (violí), Melinda Stocker (violí), Núria Garcia (viola) i Alberto
Ferrés (violoncel). A les
sessions de les set i les
nou del vespre interpretaran el Quartet núm. 1
K80 de Mozart i el Quartet núm. 3 de Schnittke,
mentre que en l’actuació
de les vuit es centraran en
Beethoven, amb el Quartet op. 74 Les Arpes.

BARCELONA

18.30 CONCERT

BLANES

22.00 ACTUACIÓ
Jazz. Concert a càrrec de
Lucas Martínez-Félix
Rossy Quintet a l’Espai
del Monument a la Sardana de Blanes (Selva). Les
entrades són gratuïtes.

VIC

10.00 INFANTIL
El Cel Pintat. El Museu
Episcopal de Vic proposa
tots els dies d’agost l’espai
infantil i juvenil El Cel
Pintat. Adreçat a tota la
família és un espai autònom on es poden trobar
personatges i elements
fantàstics medievals per
dibuixar, pintar, fer trencaclosques i escriure contes. Entrada lliure durant
l’horari d’obertura del
museu (de dimarts a divendres, de 10 a 19 h).

El cantant dels Antònia, Pau Debon, durant una actuació al darrer festival Poparb ■ JUANCHI PEGORARO

‘Lamparetes’ a Cap Roig
CALELLA
DE PALAFRUGELL
ANTÒNIA FONT

Els Antònia Font protagonitzen
aquest vespre (21 h) un concert al
Festival Jardins de Cap Roig. Joan
Miquel Oliver, Pau Debon, Pere
Manel Debon, Jaume Manresa i
Joan Roca formen aquest grup
d’origen mallorquí que va fer una
primera incursió en el món de la
música el 1997 presentant una
maqueta amb quatre temes.
Amb el seu primer treball, An-

tònia Font, el 1999, van fer diana
(vestits d’astronautes) i des de llavors la seva carrera ha anat d’èxit
en èxit. Des d’aleshores han publicat sis àlbums més; el darrer,
Lamparetes (Robot Innocent,
2011), és un homenatge a les coses quotidianes de la vida amb la
mirada única de Joan Miquel
Oliver.
Com a teloners hi haurà Nacho
Umbert & La Compañía, un grup
liderat pel cantant dels desapareguts Paperhouse. Pop de càmera,

íntim i acústic, amb uns textos semirecitats que recreen les batalletes de dos jubilats, el malson burtonià d’un nen insomne i els neguitosos prolegòmens d’una funció
teatral de barri. Enormes contes
breus protagonitzats per herois
comuns o “petits moments de certes vides, totes i cap ni una inventades”, en paraules del mateix
Umbert, conscient, com qualsevol
que l’hagi vist en directe, que ha
tornat per romandre-hi.
REDACCIÓ

10.00 EXPOSICIÓ

Sándor Márai. Al Palau
Robert, Sala Cotxeres

10.00 EXPOSICIÓ
Voyages extraordinaires
Barcelona. Les hiperfotos
de l’artista Jean-François
Rauzier s’imposen en una
exposició al Museu Diocesà (av. de la Catedral, 4).
Rauzier xucla inspiració
dels grans monuments de
Barcelona, com el Palau
de la Música o la Pedrera.
Fins a l’11 de setembre.

10.00 EXPOSICIÓ
Retrats de la Belle Époque. És l’exposició
d’aquest estiu a Caixafòrum (av. Ferrer i Guàrdia, 6-8) i possiblement
de tota la ciutat. Els rostres de la belle époque, de
la mà dels millors retratistes, com ara Jacques Emile Blanche, que retrata
l’escriptor francès Proust.
Fins al 9 d’octubre.

10.00 EXPOSICIÓ

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

TARRAGONA

El Grup de Tarragona.
La CX Sala d’Exposicions
Tarragona (c. Higini Anglès, 5) proposa una mostra al voltant del Grup de
Tarragona, que va ser fundat l’any 1970 per Gonzalo Lindín, Alfonso Parra,
Ramon Ferran, Jordi Secall, Mariano Rubio, Luís
Moret i Pasqual Font,
acompanyats pel pintor
Emili Alba i el crític Enric
Baixeras. Seguien corrents de l’informalisme,
l’expressionisme abstracte i derivacions del pop.

Flamenc. La música flamenca de Candelaria anima els vespres de Los Tarantos (pl. Reial, 17) fins
al dijous 11 d’agost. Es podrà veure l’actuació de
dues joves bailaores de reconegut prestigi: d’una
banda, la barcelonina Eva
Santiago, deixebla de figures com ara Antonia
Carmona, Antonio Canales, Eva la Yerbabuena,
Rafaela Carrasco, José
Galván o Belén Maya, i de
l’altra, la primera mestra
nipona de flamenc, Sachie Tomita —més coneguda com a La Sachi–.
Dues sessions més a les
17.30 i 20.30 h. Festival
Mas i Mas.

BARCELONA
Mario Mas i Carlos Cortés, en concert.

Una de les fotografies recollides a la mostra.

Mario Mas & Carlos Cortés
al Palau 30’

Les imatges de Català-Roca
dels anys cinquanta i seixanta

BARCELONA
CONCERT

BARCELONA
EXPOSICIÓ

El duet oferirà al Palau de la Música peces d’autoria
pròpia i ressonàncies mediterrànies, amb temes d’altres autors, com el guitarrista flamenc “Sabicas”.
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L’Espanya dels anys cinquanta i seixanta, retratada
per Francesc Català-Roca. Fins al 25 de setembre. A
La Pedrera, Catalunya Caixa (Passeig de Gràcia).

16.00 EXPOSICIÓ
27 obres, 18 autors. La
Fundació Suñol (c. Rosselló, 240) atresora una de
les col·leccions d’art contemporani més importants de l’Estat. Ara convida a descobrir-hi els
fons amb una mirada centrada en divuit autors fonamentals. Fins al 21 de
desembre.
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10.00 EXPOSICIÓ
El cant del gravat. El
conjunt de l’obra gràfica
de Miguel Condé, 19772007, s’exposa a la primera planta de l’Edifici Miramar de Sitges (Carrer Davallada, 12). La mostra, El
cant del gravat, es podrà
veure fins al 21 d’agost.

CADAQUÉS

18.00 VISITA
Paratge de Tudela: la
geologia que va inspirar
Dalí. Aquest estiu és possible visitar l’espai on hi
havia l’antiga ciutat de vacances Club Mediterranée. Cada dilluns, dimecres i divendres, a partir
d’avui fins al 9 de setembre, es faran visites guiades gratuïtes. Per a informació i reserves, cal
trucar al 972 193 191 o a
l’oficina de turisme de Cadaqués (972 258 315).

BARCELONA

11.00 EXPOSICIÓ
En el laberint, Àngels
Ribé 1969-1984. Àngels
Ribé és una de les artistes
catalanes amb un discurs
més potent i, per desgràcia, més celebrat a fora
que no pas aquí. El Macba
(pl. dels Àngels, 1) insisteix a recuperar-la en una
exposició visitable fins al
23 d’octubre.

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Dinosaures. Tresors del
desert del Gobi. Aquesta història va d’esquelets,
però Déu n’hi do quins esquelets. Els fòssils desenterrats a Mongòlia ens
ajuden a conèixer millor
els misteris d’aquests rèp-

tils de grans dimensions,
fins al 8 de gener. A Cosmocaixa (Teodor Roviralta, 47-51).

BARCELONA

21.00 CONCERT
Jazz. La Sala Jamboree
de Barcelona (Plaça Reial,
17) acull una Jam Session
amb WTF, un espectacle
que es repetirà cada dilluns d’agost amb dues
sessions, l’una a les 21.00
i l’altra a les 23.00 h.

PUIGCERDÀ

10.00 EXPOSICIÓ
Josep Padró Patau. Al
Museu Cerdà (Sala Planta
1) s’hi exposa aquests
dies una mostra de l’obra
pictòrica de Josep Padró
Patau, que va néixer al
barri del Poble Sec de Barcelona. Padró va mantenir un lligam estret amb
la Cerdanya ja que la seva
mare era originària de
Targasona (Alta Cerdanya) i sovint anava a passar els estius a Llívia. Els
paisatges de la Cerdanya
centren l’obra pictòrica
de Padró, que es podrà
veure fins al 10 d’agost.

BARCELONA

09.00 EXPOSICIÓ
Gaietà Buïgas Monravà.
L’espai zero de la Biblioteca de Catalunya (Hospital, 56) acull una mostra
de dibuixos de l’obra de
Gaietà Buïgas Monravà,
arquitecte barceloní nascut el 21 de juliol del 1851
i contemporani d’altres
mestres de l’arquitectura
com Domènech i Montaner. L’exposició segueix la
trajectòria de les tres fases de la seva carrera arquitectònica: la primera,
des que acaba la carrera

La barrila de l’Avi

L’AVI

<<

Visites per Perpinyà

Reugenio

L’Ajuntament proposa
un recorregut pels
edificis històrics de la
vila nord-catalana.

La Sala Villarroel
programa un
espectacle al voltant
del mític humorista.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona, 9. A partir del 22 de setembre, la comèdia Un fantasma en
casa.

fins que se’n va a Buenos
Aires; la segona, la seva
estada a Buenos Aires i
Montevideo; la tercera, el
seu retorn a Barcelona.
Un dels seus monuments
més emblemàtics és el
monument de Cristòfor
Colom a Barcelona, que
fou inaugurat amb motiu
de l’Exposició Universal
de l’any 1888. L’exposició
es podrà veure fins al 2
d’octubre del 2011.

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 28
de setembre, Los Morancos presenten 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.

PERPINYÀ
17.00visita

Recorregut històric Cada dilluns i dimecres
d’agost, a la vila de Perpinyà proposen visites guiades per la ciutat seguint
el fil conductor de la seva
història. Les visites fan
que el turista descobreixi
el patrimoni arquitectònic de la ciutat i duren
dues hores, les sortides al
Palmarium a la Plaça Aragó. Cal trucar per fer-ne
les reserves trucant al telèfon 33 (0)4 68 66 30 30.
Calen com a mínim cinc
persones per encetar el
recorregut que val 5 euros
per persona (per als menors de 12 anys, gratuït).

SANT FELIU DE
GUÍXOLS
22.30 CONCERT

Lírica. La Parròquia de la
Mare de Déu dels Àngels
(Monestir) acull un recital a càrrec de Tina Gorina. Dins el 49è Festival Internacional de la Porta
Ferrada.

VILADRAU

GASTRONOMIA
La cuina d’en Serrallonga. És la 4a mostra de la
cuina del barroc català.
Restaurants participants:
cada dia, La Cerve i Daina; caps de setmana, Hostal Bofill i Hostal de la Glòria; i diumenges, Masia
del Montseny. Dura fins al
31 d’agost.

BLANES

10.00 INFANTIL
Bibliovacances. A la sala
infantil de la biblioteca comarcal, hi ha l’activitat
Viatja al bosc de llibres a
través de la lectura, per
promocionar la lectura.
Obert de dimarts a divendres, de 10.00 a 13.00 i de
16.00 a 19.00 h; dissabtes
i diumenges d’11.00 h a
14.00 h i de 17.00 h a
19.00 h, fins al 31 d’agost.
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왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa,
68. Del 7 de setembre al 9 d’octubre, La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro, direcció de
José Carlos Plaza, protagonitzada per Héctor Alterio i Julieta
Serrano. Horaris: de dimarts a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
18.30.

César Doménech i Albert Boira

‘Rock n’Risas’, humor i
música rock al Teatreneu
BARCELONA TEATRE

Un músic atrapat pel rock, César Doménech, i un
canalla de l’humor, Albert Boira, s’uneixen en el
concert de rock més divertit de la història i l’espectacle més rocker del planeta, Rock n’Risas.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Temporada 2011/2012
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. Tornem a obrir
les portes el 29 d’agost.
왘 Teatre

BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís,
64. Properament, The Vinegar
Dances (Tribute to Gorey). De l’1
a l’11 de setembre. I Dies feliços,
a partir del 17 de setembre.

왘 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

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).

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 12 d’agost, Reugenio. Horaris: de dilluns a divendres,
21.00. 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 Club

왘 Romea,

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 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 Gala.
Octubre: dies 19, 21 i 23.

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140.
Tancat per vacances fins al setembre.

Hospital, 51. Del 6 de
setembre al 9 d’octubre, Llum
de guàrdia (Light Ghost), de Sergi Pompermayer, direcció Julio
Manrique, amb Mireia Aixalà,
Ivan Benet, Cristina Genebat,
Oriol Guinart, Xavier Ricart,
Marc Rodríguez i Andrew Tarbet. Horaris: de dimarts a divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i
21.30, i diumenges, 18.30.

왘 Sala

Beckett, Alegre de Dalt,
55 bis. A partir del 6 de setembre, Dansalona: Sola, de Carles
Salas (Cia. Búbulus).

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Tancat per vacances. En preparació la propera temporada.

왘 Tantarantana

Teatre, Carrer
de les Flors, 22. Del 18 de juliol a
l’11 de setembre, II Cicle Complicitats en xarxa, quatre espectacles de fora de Catalunya.
왘 Teatre

Artèria Paral·lel, Av.
Paral·lel, 62. Luis Eduardo Aute,
8 de setembre. Alberto Cortez,
11 de setembre. Pimpinela, 10
d’octubre. Érase una vez la ópera, a partir del 17 de setembre.

Poliorama, La Rambla,
115. Opereta, una experiència
única de música a capella, teatre i humor. De l’1 al 8 de setembre.

왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. A partir
del 7 de setembre, Ballet Nacional de Cuba, amb El lago de los
cisnes.

왘 Teatreneu.

Sala Cafè-Teatre,
Terol, 26 (Gràcia). Rock&Risas,
Albert Boira, dilluns, 21.00. El
Club de la Magia 2, dimecres i
dissabte, 22.00. Magia de cerca,
dijous 22.00. La madre que te
parió, divendres, 20.30; Graciosos amorosos, divendres, 22.00.
Encorseté, divendres, 23.30;
Magic Fabra: ilusión o mente,
dissabte, 20.30; Los Martínez,
dissabte, 19.00.
왘 Teatreneu.

Sala del Mig, Terol, 26 (Gràcia). Optimisme global, diumenge, 18.30.

왘 Teatreneu.

Sala Xavier Fàbregas, Terol, 26 (Gràcia). ¿Pero esto qué es? Don Juan al desnudo, dimecres, 21.00. ImproShow, dijous, 21.00, i diumenge,
19.00. El Club de la Màgia Júnior
(infantil), dissabte, 18.30, i diumenge, 17.15. Monólogos 10,
dissabte, 22.00. Zzapping, el
concurso, dissabte, 20.00. Impro Horror Show, dissabte,
23.30.
왘 Versus

Teatre, Castillejos,
179. El hombre de las 1000 vöces, de Niko Costello. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00; i
diumenges, 19.00. Del 2 al 14
d’agost: Locas, de la companyia
Teatro a Cuestas. Horaris: de dimarts a dissabtes, 22.30, i diumenges, 20.30. Properes estrenes: Des-penjades i Planeta
Eso.
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Les necrològiques
L’Ametlla del Vallès
Joana Rocabert i Sanz. Va morir a l’edat de 63 anys. Exèquies, avui
dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de l’Ametlla del Vallès.

Arenys de Mar
José Rios Consejoero. Va morir a l’edat de 71 anys. Exèquies, avui
dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar.

Arenys de Munt
Josep Casals i Planas. Va morir a l’edat de 77 anys. Exèquies, avui
dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt.

Badalona
Antonio Fornieles Elías. Va
morir a l’edat de 80 anys. Exèquies,
avui, a les 11 del matí, al tanatori de
Badalona.
Rosalia Rodríguez Cano. Exèquies, avui dilluns, a les 12 del migdia,
al tanatori de Badalona.
Francisco Segura García. Exèquies, avui, a la 1 del migdia, al tanatori de Badalona.

Barcelona-Collserola
Luisa Castello Pociello. Va
morir a l’edat de 65 anys. Exèquies,
avui dilluns, a 1/4 de 12 del matí.
Manuel Molina Minguet. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda.
Margarita Perdos Saz. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a les 5
de la tarda.

Barcelona-les Corts
Jesus Burruezo Jimenez. Va
morir a l’edat de 53 anys. Exèquies,

avui dilluns, a 1/4 de 10 del matí.
Josefa Caparros Sanchez. Va
morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Maria Figueras Tomas. Va
morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí.
Martires Gil Romes. Va morir
als 84 anys. Exèquies, avui, a les 9 del
matí.
Fernando Navarro Mumaiz.
Va morir als 70 anys. Exèquies, avui, a
1/4 de 5 de la tarda.
Juan Pastor Nuña. Va morir als
66 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 12
del matí.
Carlos Plana Bort. Va morir als
86 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
matí.
Jaime Silvestre Guardia. Va
morir als 79 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia.

Barcelona-Ronda
Dalt
Eva Alvarez Gracia. Va morir
als 41 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí.
Juan Genesca Palomino. Va
morir als 89 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.
Juan Nunez Lopez. Va morir als
76 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
matí.
Esperanza Rodríguez Garcia.
Va morir a l’edat de 73 anys. La cerimònia exequial, avui dilluns, a 2/4 de
4 de la tarda.
Luis Torroella Graus. Va morir
als 74 anys. Exèquies, avui, a les 12 del
migdia.
Generosa Vidal Masip. Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 10 del matí.

Lluís Vall i Vall
Va morir el dia 6 d’agost del 2011,
a l’edat de 69 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica.

A.C.S.
La seva esposa, Maria Pilar; fills, Lluís Antoni, Carles,
Mireia i Eugeni; fills polítics, néts, Arnau, Carla, Martina,
Jana i Judit; germans polítics, Eugeni, M. Àngels i M. Carme;
germans, nebots, cosins i tota la família.
El funeral se celebrarà avui, dilluns, a les 11 del matí
a l’església parroquial de Santpedor.
Funerària Fontanova, de Fontanet i Sunyé.
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Julian Vilagrasa Martin. Va
morir als 87 anys. Exèquies, avui, a les
9 del matí.

mònia exequial, avui dilluns, a les 9
del matí, a la parròquia de Santa Maria de Calella.

Barcelona-Sancho
Ávila

Granollers

Pablo Alfonso Paricio. Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a les
11.25 del matí.
Amaya Artadi Ormaechea. Va
morir als 87 anys. Exèquies, avui, a les
10.05 del matí.
Ramon Barcelona Sola. Va
morir als 90 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda.
Ramon Barcelona Sols. Va
morir als 90 anys. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda.
Carlos Calveiro Fernandez.
Va morir als 75 anys. Exèquies, avui, a
les 4.10 de la tarda.
Maria Cañellas Rosalba. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a la
1.25 del migdia.
Francisco Coleto Villena. Va
morir als 52 anys. Exèquies, avui, a la
1.10 del migdia.
Antonia Gomez Muñoz. Va
morir als 80 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Fructuoso Hernandez Muñoz. Va morir als 95 anys. Exèquies,
avui, a les 9.25 del matí.
Josefa Mestre Carbo. Va morir
als 89 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4
de la tarda.
Luisa Ordoñez Lopez. Va morir
als 89 anys. Exèquies, avui, a les 9.10
del matí.
Luisa Pilar Adam Gris. Va morir als 78 anys. Exèquies, avui, a les
11.10 del matí.
Miguel Sola Soldavilla. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’1 del migdia.
Josefa Ullod Perez. Va morir
als 98 anys. Exèquies, avui, a les 9.50
del matí.
Amparo Vergara Perez. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a
3/4 d’1 del migdia.
Maria Vidal Campos. Va morir
als 76 anys. Exèquies, avui, a 3/4 d’11
del matí.

Barcelona-Sant
Gervasi
Jose Antonio Davalos de
Montegut. Va morir a l’edat de 93
anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del
matí.

Calella
Fernando Hernández Galera.
Va morir a l’edat de 62 anys. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia
de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella.
Antonio Martín Navarrete.
Va morir a l’edat de 80 anys. La ceri-

José Garzón Urbano. Va morir
a l’edat de 88 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí, al tanatori de Granollers.
Jaume Rubinat i Perés. Va
morir als 62 anys. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, al tanatori de Granollers.

L’Hospitalet de
Llobregat-Gran Via

Sabadell
Antonio Cordero Jiménez. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Sabadell.
Pedro Esteban Exposito. Va
morir als 83 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 10 del matí, al tanatori de Sabadell.
Juan Marín Arroyo. Va morir
als 70 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11
del matí, al tanatori de Sabadell.
José Pérez Moreno. Va morir
als 58 anys. Enterrament, avui, a les 12
del migdia, a Sabadell.

Jose Fernandes Gonzalez. Va
morir a l’edat de 83 anys. Exèquies,
avui, a 3/4 de 9 del matí.
Mercedes Frnaco López. Va
morir als 78 anys. Exèquies, avui, a la
1 del migdia.
Enrique Jerez Ruiz. Va morir
als 64 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí.
Manuel Ortiz Casado. Va morir
als 77 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 12
del matí.
Montserrat Torres Moragas.
Va morir als 79 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí.

Salou

El Masnou

Sant Cugat del Vallès

María Burillo Rodrigo. Va morir als 68 anys. Exèquies, avui, a les 12
del migdia, a la capella cementiri municipal del Masnou.

Alfonso Munuera Lario. Va
morir als 90 anys. Exèquies, demà, a
les 11 del matí, a l’església de Sant
Joan de Mirasol de Sant Cugat del Vallès.
Francesc Trabal Girós. Va morir als 92 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 12 del matí, al Reial Monestir de
Sant Cugat del Vallès.

Mataró
Dolors Baiges i Gonzàlez. Va
morir a l’edat de 92 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, al tanatori de
Mataró.
José Gijón Alcaide. Va morir als
73 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de 5 de
la tarda, al tanatori de Mataró.
Ramon Pou i Salvatella. Va
morir als 77 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Mataró.

El Prat de Llobregat
Angeles Gaspe Martin. Va morir als 93 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, al tanatori del Prat de Llobregat.

Reus
Misericordia Grau Gilabert.
Va morir als 69 anys.
Gemma Reig Pallarès. Va morir als 44 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 6 de la tarda, a l’església del Crist
Rei de Reus.

Rubí
Luis Pozo Cubero. Va morir a
l’edat de 88 anys. Exèquies, avui dilluns, a 3/4 de 10 del matí, al tanatori
de Rubí.

Juan Manuel Leal Medan. Va
morir als 92 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, al tanatori de Salou.

Sant Boi de
Llobregat
Miguel Martin Martin. Va morir als 82 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 10 del matí, al tanatori de Sant Boi
de Llobregat.
Maria Orellana Paredes. Va
morir als 88 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 12 del matí, al tanatori de Sant
Boi de Llobregat.

Sant Iscle de Vallalta
Salvador Joseph i Colomer.
Va morir als 70 anys. Exèquies, avui, a
les 12 del migdia, a la parròquia de
Sant Iscle de Vallalta.

Sitges
Jualian Moreno López. Va morir als 81 anys. Exèquies, demà, a les
12 del migdia, al tanatori de Sitges.

Tarragona
Maria Josefa Berruezo Caparros. Va morir a l’edat de 94
anys. Exèquies, avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Santa Clara de Tarragona.
Francisco Garcia Peña. Va
morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 10 del matí, a l’església de Sant
Fructuos de Tarragona.
Jose Maria Salvado Casas. Va
morir als 84 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 4 de la tarda, a l’església de
Sant Francesc de Tarragona.
Francisco Vidal Andreu. Va
morir a l’edat de 87 anys. Exèquies,

avui dilluns, a les 11 del matí, a l’església de Sant Fructuos de Tarragona.

Terrassa
Consol Bullé Subirana. Va morir als 91 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, al Temple de Terrassa.
Rosa Creus Barrabes. Va morir
als 85 anys. Exèquies, avui, a les 12 del
migdia, al Temple de Terrassa.
Gloria Moreno Fernández. Va
morir als 58 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, al Temple de Terrassa.

Tona
Concepció Cirere Pitanyol.
Va morir als 84 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí, a l’església de Sant Andreu de Tona.

Vallirana
Arturo Peña Raez. Va morir als
80 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del
matí, al tanatori de Vallirana.

Valls
Cosme Lacueva Rollo. Va morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, a l’església de Lledó de Valls.

El Vendrell
Mariano Ignacio Pelaez Saiz.
Va morir als 87 anys. Exèquies, avui, a
les 12 del migdia, a l’església del Vendrell.

Vilafranca del
Penedès
Maria Albiol Aleman. Va morir
als 96 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de
10 del matí, al tanatori de Vilafranca
del Penedès.
Maria Figueras Tomas. Va
morir als 86 anys. Exèquies, avui, a la
1 del migdia, al tanatori de Vilafranca
del Penedès.
Maria Suria Gual. Va morir als
65 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, al tanatori de Vilafranca del Penedès.

Vilanova i la Geltrú
Francisco Diez Rodríguez. Va
morir als 100 anys. Exèquies, avui, a
les 10 del matí, al tanatori de Vilanova
i la Geltrú.
Roberto Martínez Hernández. Va morir als 68 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de
Vilanova i la Geltrú.
Jose Maria Martinez Zorzano. Va morir als 88 anys. Exèquies,
avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori
de Vilanova i la Geltrú.

Vilassar de Dalt
Carmen Gual i Roca. Va morir
als 88 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, a la capella hospital Sant Pere de Vilassar de Dalt.
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‘Otra movida’
debuta a la
sobretaula
de Neox

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

Entrevista Marg Helgenberger L’actriu de ’C.S.I.’ parla dels
reptes de Catherine Willows en l’onzena temporada de la sèrie

“Vull tenir un nou
repte i més llibertat”

❝

Patrícia Puentes

A
LOS ÁNGELES

bans de l’anunci oficial que deixarà la sèrie a meitat de la dotzena temporada, l’actriu explicava en
aquesta entrevista els reptes del
personatge en l’onzena –Tele 5
ara està acabant la desena– i ja
avançava que volia plegar aviat.

El fet que Catherine
tingui una relació em
permet ensenyar
una part diferent del
personatge

Encara podrem veure-la en tota
l’onzena temporada, però podria
no ser el cas en la dotzena...
Tinc la sensació que, des del punt
de vista de l’actuació, és hora que
les coses canviïn. No és que cregui
que la indústria del cinema s’estigui morint per contractar-me, bàsicament perquè hi ha pocs papers per a dones, però em ve de
gust fer teatre. No vull seguir les
passes de Billy Petersen (Gil Grissom), és només que fa molt que
no he pujat a un escenari.
Imagino que deu ser un repte posar-se a la pell de la mateixa persona durant tant de temps...
No és que senti que no hi hagi res
més a explorar en el personatge,
sempre n’hi ha. És més una qüestió externa de voler saber què hi
ha allà fora, tenir un nou repte, al
marge de voler tenir un xic més
de llibertat per viatjar i fer feina
de voluntària. Tenim una temporada molt llarga, de deu mesos i
mig. És cert que és un tipus de feina per la qual la majoria d’actors
preguen, perquè amb una sèrie
d’èxit saps quan tornaràs a treballar, però necessito explorar la
meva vida una mica més.
Parli’ns del seu personatge
aquesta temporada...
Tinc un nou amor, que interpreta
Alex Carter (detectiu Vartann), a
qui adoro. És guapo, sexi i molt
bon paio; ens portem molt bé.
Vam haver de fer una escena en

què ens embolicàvem i el director
volia que s’assemblés al Sr. i Sra.
Smith (riu), però no va poder ser.
Cap dels dos no té vint anys i som
adults i madurs. Va ser divertit.

L’actriu en una imatge promocional ■ TELE 5

Perfil

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

Onze anys resolent crims
C.S.I. continua sent un dels únics títols
destacables en la llista de treballs fílmics i televisius d’aquesta actriu, que
ha dedicat més d’onze anys de la seva
carrera a interpretar la supervisora del
torn de nit Catherine Willows. El paper
li ha valgut dues nominacions als pre-
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mis Emmy i dues més als Globus d’Or,
al marge de convertir-la en un rostre
molt conegut gràcies a la popularitat
de la sèrie. Amb gairebé 74 milions
d’espectadors l’any passat, C.S.I. va
ser declarada novament la sèrie dramàtica més vista arreu del món.

Saps si han estat els espectadors
els que li han demanat un xicot?
No ho sé. Sé que jo sí que feia força temps que ho demanava. Sabia
que si Catherine tenia una relació
a la sèrie em permetria ensenyar
una part diferent del personatge:
certa vulnerabilitat i passió i intimitat, en contraposició a ser molt
cerebral i la persona que està al
capdavant. Perquè la sèrie va
molt sobre ser fort i pensar molt, i
amb aquest gir el personatge ha
pogut ser una mica més intuïtiu.
Expliqui’ns alguna anècdota curiosa o divertida amb els nombrosos fans de la sèrie... real.
En un viatge a Roma estava fent
entrevistes a un hotel i a la recepció vaig veure un noi amb una samarreta que posava C.S.I. Vaig
acostar-m’hi i li vaig dir: “Sóc Catherine Willows del laboratori criminològic de Las Vegas” (riu). I va
resultar que era un nen americà
que estava viatjant amb la seva
família. Tots ells es van quedar
sense paraules i una mica atordits en veure que jo era real. ■

Florentino Fernández,
Anna Simón i Dani
Martínez estrenen
l’hereu de ‘Tonterías
las justas’

—————————————————————————————————

Més
mitjans

—————————————————————————————————

VITÒRIA

El FesTVal tindrà
la preestrena
de tretze sèries
La tercera edició del Festival
de Ràdio i Televisió de Vitòria,
el FesTVal, acollirà al setembre la preestrena de tretze sèries, entre les quals destaquen tres novetats estatals: la
comèdia Cheers de Tele 5, la
sèrie policial Homicidios també de Tele 5 i la minisèrie
d’aventures El corazón del
oceano d’Antena 3. També
s’hi preestrenaran les segones etapes d’El Barco i La República i sèries internacionals,
com Breakout Kings, The Glades i The Killing. ■ REDACCIÓ

RÀDIO

Sique Rodríguez
dirigirà ‘Fora de
joc’ a Ona FM
Ona FM ha informat que el
periodista Sique Rodríguez
serà el nou responsable de
Fora de joc, que s’emet de 7
del matí a 12 del migdia i en el
qual rellevarà Xavi Rodríguez.
Siqueha dirigit i presentat les
retransmissions del Barça a
Ona FM i fins ara també La
graderia 2a edició, que passarà a ser conduïda per Miquel
Agut. Una altre fitxatge d’Ona
FM és Lluís Flaquer que farà
Tercera graderia. La nova
temporada arrancarà el 22
d’agost. ■ REDACCIÓ

CICLE ESPECIAL

La Sexta 3 dedica
la setmana als
films musicals
La Sexta 3 celebra el 50è aniversari de West Side Story
amb un cicle setmanal de
clàssics del cinema musical,
que s’obre avui en prime time
amb aquest film i després
amb l’estrena a televisió d’Once. A partir de demà a la sobretaula s’emetran Cantando
bajo la lluvia, Oliver, La bamba, Annie, Funny girl i Backbeat. Dissabte a la nit s’oferiran The cotton club i Fiebre
del sábado noche, i diumenge,
Los productores i New York,
New York. ■ REDACCIÓ
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La graella
TV3

33

Super 3/3XL

Esport 3

IB 3 sat

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

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

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

06.00 Notícies 3/24.
10.00 Travelogue of masterpieces.
10.10 Planetari. Inclou: Paul Merton a Europa
/ La caseta de la platja.

08.30 Mediterrània submarina. L'illa de Zacint.
09.00 Els pobles del sol.
09.50 Enciclopèdia breu.
10.00 On anem?.
10.25 Al vostre gust.
10.45 Els últims artesans.
11.00 Singulars.
11.45 Latituds.
12.10 Els últims espais verges.
13.00 Batecs de natura.
13.05 Indòmits.
13.50 Estimem els animals.

08.00 Les Tres Bessones.
Les tres bessones i l
08.50 mic 3.
09.30 Marsupilami.
10.20 Doraemon.
11.10 Els pingüins de Madagascar.
12.20 El club dels caçamonstres.
13.10 Espies de veritat.
13.55 Un drama total: la gira
mundial.

07.10 Tot l'esport.
07.35 Posa't en forma.
07.50 Zona zàping.
08.15 Tot l'esport.
08.40 Posa't en forma.
08.55 Vòlei platja.
10.50 Automobilisme.
12.20 Futbol. Amèrica de Mèxic - F. C. Barcelona.
14.05 Crackòvia.
14.35 Vòlei platja.
15.35 Hípica.
16.35 TN Esports.
16.50 La llegenda continua.
18.30 TN Esports.
18.50 Copa Catalunya.
20.50 El vestidor.
21.40 Copa Catalunya.
23.45 El vestidor.
00.05 Tot l'esport.

08.00 El cercador.
08.30 Al detall.
09.05 Vallterra.
10.45 Un lloc enlloc.
11.15 A pedals.
11.45 L'hora del pati.
12.05 Capellans.
12.35 Balears amb els cinc
sentits.
13.00 A pedals.
13.20 Sa bona cuina de Paquita Tomás.

Paul Meron inicia el
seu seu circuit
europeu a Berlín

12.10 Rex. Cap.
13.05 Bocamoll.
13.45 Cuines. Pa de pessic d'espècies i pastanaga.
14.00 Telenotícies comarques.
14.20 El medi ambient. Restauració i biodiversitat.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Secrets de Xangai. Cap. 16.
16.20 Temps de silenci. Mentides.
17.35 Les germanes McLeod. Cap. 87 Una altra oportunitat.
18.50 Futbol: Copa Catalunya. Partit semifinal
R. C. D. Espanyol.
21.00 Telenotícies vespre.
21.40 Futbol: Copa Catalunya. Partit semifinal
F. C. Barcelona.
23.45 El vestidor.
00.15 Pel·lícula. La caça de l'home.
02.35 Jazz a l'estudi. Xavi Maureta / Marc Miralta.
05.00 Notícies 3/24.

14.45
15.30
16.00
16.50

14.20 El regne salvatge.
14.45 País de conservacionistes.
15.27 Mediterrània submarina.
16.00 Els pobles del sol.
16.49 Enciclopèdia breu.
17.00 Thalassa. Efecte hivernacle a Andalusia.
17.45 Cançons d'una illa.
18.15 Km33. Malàisia, per definició exòtica.
19.00 Els últims espais verges.
19.50 Bon viatge. Lapònia.
20.00 Les illes del litoral francès.
20.15 On anem?.
20.40 Al vostre gust.

17.15
18.05
18.35
19.05
19.50
20.40

21.30 Shin Chan.
21.55 Plats bruts. Tinc meta.
22.20 Torchwood. Assassinats al camp.
23.10 Lo Cartanyà. Varadero.
23.40 Arròs covat.
00.00 Little Britain. Christmas special 1.
00.35 Berlín, Berlín. Els cosinets.
01.00 Envoltats de noies.
Prohibit als nois.

21.00
21.30
21.40
22.10

Secrets de Xangai.
Blogs Europa.
Quarts de nou.
Cronos. Víctimes contra botxins / Davant la deportació dels jueus.
23.55 Singulars. Teresa Forcades.
Entrevista a la
monja benedictina
Teresa Forcades

15.05 Primera sessió. Steal this movie. 16.50 El cor de la ciutat. 17.45
Segona sessió. La història de Lilian.
19.20 Deu cites. 19.35 Respira.
20.05 El documental. 21.05 Boig
per tu. 21.30 Jo què sé! 22.00 BTV
Notícies nit. 22.30 El temps. 22.40
Punt de mira. 00.30 L’hora d’Alfred
Hitchcock.

El 9

—————————————————————————————————

15.30 Bon cop de rock. 16.00 Quatre paraules. 16.30 Dones. 17.00
PID. 17.30 Bat de sol. 18.30 Concerts privats. 19.00 Evolució/Trucat.
19.30 Esports en xarxa. 20.00 La
setmana. 20.30 La terrassa. 21.30
Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 La
terrassa. 00.00 Banda sonora.

TAC 12

—————————————————————————————————

16.00 Noticies 12. 16.30 Reemissió.
18.00 La Setmana. 18.30 Fanzivid.
19.00 Evolució. 19.15 Trucat. 19.30
Esports en xarxa. 20.00 Noticies 12.
20.30 Estiu 12 dilluns. 21.30 Interès.
22.00 Noticies 12 22.30 Reemissió.
00.00 Banda Sonora.

Canal Reus

—————————————————————————————————

17.30 La setmana. 18.00 Notícies.
18.30 10 comarques. 19.00 Evolució. 19.15 Trucat. 19.30 Esports en
xarxa. 20.00 Notícies. 20.30 Socarrats. 21.00 Escenaris estiu. 22.00
Notícies. 22.30 Què li ve de gust?

Lleida TV

—————————————————————————————————

17.00 Solidària. 17.30 Muntanyes
d’aventura. 18.00 Bonus music.
19.30 Aventures. 20.00 Docus mediterrani. 20.30 Notícies. 21.29
Anem a dormir. 21.30 Bat de sol.
23.45 Yemaya.

8tv

—————————————————————————————————

11.05 Passport.
11.30 Policias de Nueva
York.
13.05 Roswell.
13.50 Angel.
15.10 Mc Cloud.
16.40 S'ha escrit un crim.
19.15 Cine metrópolis. Rebelión en el fuerte.
20.50 Notícies 8.
21.10 Hèrcules Poirot.
22.00 Gran cinema. El enmascarado.
23.35 Inspector Wolff.
00.25 Policías en Nueva
York.

14.00 IB3 Notícies migdia.
15.15 El temps migdia.
15.20 Llàgrima de sang.
17.10 L'hora del pati.
17.30 Balears salvatge.
17.35 Capellans.
18.00 Al detall.
19.00 24 hores.
19.50 El cercador.
20.00 Parelles del món.
20.30 IB3 Notícies vespre.
21.30 El temps vespre.
21.35 La flor i nata.
22.35 Puja aquí i voràs Porto
Pi.
00.45 971 Balears.
02.20 Varietats.

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

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

REBELIÓN EN EL
FUERTE

PEL·LÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

INTÈRPRETS

Rebelión en el fuerte (1954)

19.15

8tv

★★★

★★★

Western

Raoul Walsh

Alan Ladd, Shelley Winters, Richard Lang

8tv / 19.15

La guerra de los locos (1986)

22.00

La 2

★★

★★

Drama

Manuel Matji

Alvaro De Luna, José Manuel Cervino

Saskatchewan. EUA,
1954. 84'. Dir.: Raoul
Walsh. Int.: Alan Ladd,
Shelley Winters, Richard
Lang, Adam Shaw.
El 1877, els indis sioux,
encoratjats per la seva
victòria contra el general
Custer, travessen la frontera del Canadà comandats pels seus caps Toro
Sentado i Caballo Loco.
La Policia Muntada es
mobilitza.

Shoot’em up (2007)

22.00

Antena 3 TV

★★★

★★★

Acció

Michael Davis

Clive Owen, Monica Bellucci

El enmascarado (1948)

22.00

8tv

★★

★★

Western

George Sherman

Dan Duryea, Yvonne de Carlo

Acció

Geoff Murphy

Steven Seagal, Eric Bogosian

Arthur Penn

Marlon Brando, Jane Fonda

Alerta máxima 2 (1995)

23.45

Antena 3 TV

★

★★

La caça de l’home (1966)

00.15

TV3

★★★★

★★★★ Acció

110368-1033133J

BTV

—————————————————————————————————

Gat i gos.
Els Dalton.
Bugs Bunny.
En Shaggy i l'ScoobyDoo saben el que es
fan.
mic 3.
Léonard.
Marsupilami.
Espies de veritat.
Els pingüins de Madagascar.
Tom i Jerry.

Smith és un assassí que
es converteix en l’àngel
de la guarda d’un nadó,
juntament amb D.Q.,
una prostituta que protegirà el nen dels atacts de
Hertz i el seu exèrcit
d’assassins.

LA GUERRA DE LOS
LOCOS
La 2 / 22.00

Estat espanyol, 1986.
97'. Gèn.: Drama. Dir.:
Manuel Matji. Int.: Alvaro De Luna, José Manuel Cervino.
Durant la Guerra Civil
espanyola arriben a Navagrande una quinzena
d’homes que s’apoderen
del poble i maten tots els
republicans excepte un.

EL ENMASCARADO
8tv / 22.00

Black bart. EUA, 1948.
77'. Gèn.: Western. Dir.:
George Sherman. Int.:
Dan Duryea.
Dos amics són salvats
per un tercer, just quan
la llei els anava a penjar
a la forca en un arbre, als
afores d’un poble qualsevol.

SHOOT’EM UP

Antena 3 TV / 22.00

Shoot’em up. EUA,
2007. 86'. Gèn.: Acció.
Dir.: Michael Davis. Int.:
Clive Owen, Monica Bellucci.
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ALERTA MÁXIMA 2
Antena 3 TV / 23.45

Clive Owen a ‘Shoot’em up’

Under siege 2: dark territory. EUA, 1995. 95'.

Gèn.: Acció. Dir.: Geoff
Murphy. Int.: Steven
Seagal, Eric Bogosian,
Everett McGill, Theodore Bikel.
Un luxós tren de passatgers travessa Colorado.
Alhora, al voltant de la
Terra gira en òrbita un
satèl·lit de destrucció en
massa, que té com a objectiu prioritari l’aniquilació de Washington.

LA CAÇA DE L’HOME
TV3 / 00.15

The chase. EUA, 1966.
127'. Gèn.: Acció. Dir.:
Arthur Penn. Int.: Marlon Brando, Jane Fonda.
S’organitza la persecució
de Bubber Reeves, que
s’ha escapat de la presó,
on complia condemna
per un assassinat que no
havia comès.
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La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Tele 5

La Sexta

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

06.00 Noticias 24H.
10.15 La mañana de La
1.

09.30 Mil años del románico (Las claves del románico).
10.00 Paraísos cercanos.
11.00 El escarabajo
verde.
11.30 Expedición 1808.
12.00 Grandes documentales.
13.00 Para todos La 2.
13.30 A pedir de boca.

06.15 Las noticias de la
mañana.
09.00 Espejo de verano.
12.45 La ruleta de la
suerte.

06.30 Los cazadores de
mitos. Especial
Hollywood.
08.00 Top Gear.
10.30 Alerta Cobra.
Caída en picado
/ La pandilla.
12.30 Las mañanas de
Cuatro.

07.00 Informativos Telecinco matinal.
09.00 El programa del
verano.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa.

07.00 laSexta en concierto.
08.30 El muro infernal.
09.15 Los vigilantes de
la playa.
11.55 Crímenes imperfectos.
12.50 Crímenes imperfectos: Investigadores Forenses.
13.55 laSexta Noticias
14h.

14.00
14.30
15.00
16.05
16.15

L'Informatiu.
Corazón.
Telediario 1.
El tiempo.
Amar en tiempos
revueltos.
17.05 Eva Luna.
18.25 Amar de nuevo.
19.00 Destino: España.
Extremadura.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Plaza de España.
Enigma / En el
calor de la noche.
23.15 Los misterios de
Laura. El misterio
del hombre sin
pasado.
00.20 El coche fantástico. Fiebre nocturna / Que no pare
la noche.
01.40 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

14.00 La dieta mediterranea.
14.30 + investigadores.
14.35 Documentales
culturales.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales.
17.55 Documentales
culturales.
18.55 Biodiario.
19.00 Racons. La Plana
de Vic.
19.30 L'informatiu.
19.50 Linguàrium.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Mover montañas.
21.00 Documentales
culturales.
21.50 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de La 2.
La guerra de los
locos.
23.35 Somos cortos.
00.05 Espíritu flamenco.

14.00 Los Simpson.
Móviles lejanos /
Oh, en el viento.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.30 Deportes.
15.45 El tiempo.
16.15 Bandolera.
17.15 El secreto de
Puente Viejo.
18.15 El diario.
19.45 Atrapa un millón.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.40 Deportes.
21.45 El tiempo.
22.00 Cine. Shoot'em
up.
23.45 Cine. Alerta máxima II.
01.30 Equipo de investigación. Ruiz
Mateos & Cia.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele.
17.15 Qué quieres que
te diga.
19.00 ¡Allá tú!.
20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro
2.
21.30 ¡Mójate!.
22.30 Uno para ganar.
00.00 Diario de....
02.00 Ciudades del pecado. Londres /
Amsterdam.
02.40 Cuatro Astros.
06.15 Shopping.

14.30 De buena ley. La
pornochacha.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.
22.00 El cuerpo del delito.
22.45 C.S.I.: Las Vegas.
El fin del mundo.
23.30 C.S.I.: Miami. Entre la espada y la
pared.
00.30 C.S.I.: Miami.
Hasta las últimas
consecuencias.
01.30 C.S.I.: Miami.
Perdiendo los estribos.
02.15 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

15.07 laSexta Deportes.
15.25 Bones. Ciencia y
física / La Cenicienta en el cartón / Caos en la
cruz.
18.00 Verano directo.
19.55 laSexta Noticias
20h.
20.59 laSexta Deportes.
21.30 The very best of
El intermedio.
22.25 Bones. El campeón en el aceite
/ Brillando en la
vieja casa de piedra / Mirando las
estrellas desde el
charco / El hijo
de la viuda en el
parabrisas.
02.00 The very best of
El intermedio.
02.20 Astro TV.

Apunts de programació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El gran
torneig
del futbol
català

Audiències Catalunya
Dijous, 4 d’agost del 2011

COPA CATALUNYA:
NÀSTIC-ESPANYOL i
GIRONA-BARÇA
TV3 / 19.00 i 22.00

TV3 se centrarà avui i
demà en la retransmissió
del desenllaç de la màxima competició del futbol
català, la copa Catalunya. Els principals equips catalans posen fi a les
pretemporades i es disputen el trofeu futbolístic més important del
nostre país.
Televisió de Catalunya
emetrà en directe pel seu
canal principal des de
Tarragona tant les dues
semifinals d’avui com la
gran final de demà. Els
quatre equips que avui
lluitaran per aconseguir
una plaça a la final són
els dos equips catalans
de primera divisió de la
lliga espanyola –el FC
Barcelona i el RCD Espanyol– i dos dels equips

PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
Tele 5
TV3
Tele 5
La 1
Cuatro
TV3
La 1
TV3
Antena 3

Telenotícies migdia
Supervivientes: el debate final
Telenotícies vespre
Sálvame: diario
Amar en tiempos revueltos
Mentes criminales (reposició)
Telenotícies comarques
Los Tudor (2n cap)
Secrets de Xangai
Los Simpson

433.000
392.000
382.000
285.000
274.000
262.000
258.000
249.000
245.000
232.000

VERSIÓ CÀMPING. RAC1 / 16.00
Marc Serra entrevista Víctor Niubó, president de
l’Associació de Tintinaires de Catalunya. També
conversarà amb l’actriu Marta Ribera del musical
Chicago, que properament s’estrenarà a Barcelona.

catalans de segona –el
CF Girona i el Gimnàstic
de Tarragona–.
Concretament, la primera semifinal, que es disputarà a partir de les 7
del vespre, la jugaran el
Nàstic i l’Espanyol. I la
segona, que començarà a
les 10 de la nit, serà entre el Girona i el Barça.
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La final de demà també
serà a les 10 de la nit.
TV3 connectarà amb el
camp minuts abans de
l’inici de cada partit i al
final hi haurà una edició
d’El vestidor de 30 minuts –el de la primera semifinal s’emetrà a Esport 3 per coincidir amb
el TN–.

Toni Vall
tvallka@hotmail.com

Segura
contra
Germaine

T

—————————————————————————————————

ele-5 ja anunciat que
una de les seves apostes més convençudes
serà Más allá de la vida,
aquesta ximpleria que Jordi
González presenta sense
gaire convenciment, consistent en els pseudoexorcismes que una mèdium
anomenada Anne Germain
practica sobre els records i
els traumes dels convidats,
quasi sempre populars. La
nòmina acumulada fins ara
és més que notable: Bibiana Fernández, Chiquetete,
Lucía Bosé, Asunción Balaguer, Amador Mohedano,
Julián Contreras fill, María
Jiménez... Per a la nova
temporada ja hi ha algunes
programes enregistrats i ha
transcendit que Santiago
Segura no va quedar gens
satisfet de la seva trobada
amb Germain. “No n’ha encertat ni una” i “jo no crec
en aquestes coses”, sembla que ha dit Segura. S’està venent la brama que
l’emissora estudia si, arri-

ESPECTADORS

La ràdio

Partits de l’última temporada entre el Nàstic i l’Espanyol, i
entre en Girona i el Barça B ■ D. BALAGUER / J. RAMOS

La
mirada

RACONS

QUARTS DE NOU

La 2 / 19.00

33 / 21.40

El programa mostra avui
la ruta literària de la Plana de Vic. Visita dos indrets que tenen un llegat
literari –Folgueroles i
Roda de Ter, els pobles
de Jacint Verdaguer i Miquel Martí i Pol– i descobreix Vic amb els ulls de
l’escriptora Laila Karrouch i dels components
del grup musical La Iaia.

El programa casteller del
33 se centra avui en les
diades del Firagost de
Valls, on les dues colles
dels Xiquets locals protagonitzen de nits un dels
grans reptes de la temporada, i de Llorenç del Penedès, una vila amb una
festa major molt castellera on es fan castells tant
de dia com de nit.

Santiago Segura
no ho sabia, que
el programa és
una estafa?
bat el moment, emetrà el
programa o se’l reservarà.
Home, em vénen dues consideracions al cap. 1: que no
ens venguin motos; segur
que l’emetran. I 2: em temo
que ens falta informació
per judicar la noticia amb
un mínim de garanties. Voldria saber què és exactament el que ha dit Segura,
que cobrarà 12.000 euros
per la seva participació.
Perquè, és clar, si ha pronunciat les frases abans citades, se li podria preguntar on es pensava que anava. No ho sabia, que aquest
programa és una estafa de
campionat i Anne Germaine, un frau? De veritat creia
que li endevinarien alguna
cosa? Però, repeteixo, em
sembla que no tenim tota la
informació per poder fer
gaire res més que conjectures. Tot plegat sona a polèmica prefabricada.

AVUI, DILLUNS

L’estiu a escena

Jordi
Soler

c Mixa Maisky,
violoncel·lista, i
Lily Maisky,
pianista

Dues reflexions
a mitja tarda

c 31è Festival
Internacional
de Música Pau
Casals
c El Vendrell
(Sant Salvador)
c Dissabte
6 d’agost del
2011
22.30 h
Auditori Pau
Casals (av.
Palfuriana, 52,
davant la Vil·la
Pau Casals)

ELISABETH MAGRE

L’hereu de Pau Casals
Mixa Maisky es gradua com un dels millors violoncel·listes del món a casa del
mestre català, en un recital prodigiós que culmina amb ‘El cant dels ocells’

Òscar
Palau

cats– de la Suite núm. 1 del compositor de Bayreuth, una peça que
agradava molt a Casals i que ha
obert sovint el festival que el Vendrell li dedica fa 30 anys. Més tempestuosa, la Sonata núm. 1 del romàntic Brahms va posar el contrapunt i va deixar clar ja el prodigiós
domini i capacitat interpretatives
de Maisky. La segona part, amb peces més breus –i no per això menys
virtuoses– de compositors ibèrics
com Falla o Granados, va confirmar
i ampliar la impressió inicial, barrejant interpretacions enèrgiques i
abrandades amb moments d’extrema emotivitat i sentiment. La música, va dir algú, és un estat d’ànim, i al
llarg de dues hores el manual de
Maisky va fer transitar el públic per
tots els sentiments possibles.
Si Pau Casals hagués aixecat el
cap dissabte, hauria estat molt orgullós del seu llegat. I de casa seva.

Barcelona:
C/Tàpies, 2.
08001
93 227 66 00
Girona:
Santa Eugènia, 42.
17005
972 18 64 00
Dipòsit legal:
B20.249-1976
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Quan Mixa Maisky va començar a
fer vibrar, delicadament, les cordes
del seu violoncel –talment una extensió més del seu cos– perquè entonessin El cant dels ocells, en el primer bis del seu debut al Vendrell, un
calfred va recórrer l’espinada de les
400 persones que omplien l’Auditori Pau Casals. Havien assistit fins
llavors a una demostració impressionant del que està considerat un
dels millors violoncel·listes del planeta –sinó el millor–, però li faltava
superar la prova de foc al mateix origen de tot, la casa d’un dels seus
grans precursors i referents. Les notes del cant que el mestre vendrellenc va fer universal gosaven profa-

nar el temple més sagrat, davant del
jurat popular. Van ser uns breus minuts en què el públic, amb llagrimeta als ulls i la pell de gallina, va
aguantar la respiració, abans d’esclatar, dempeus, en un aplaudiment tan eixordador com merescut. Maisky, alumne avantatjat de
Rostropovitx (qui ho havia estat
alhora de Casals), amb pinta de geni
despistat, s’acabava de graduar hereu del més gran dels músics catalans, aquell que, diuen, en veure’l
quan començava l’havia deixat en
evidència desafiant-lo que, allò que
havia tocat potser sí que algun dia
s’arribaria a assemblar a Bach.
Potser és llegenda, o potser no,
perquè el letó va iniciar el seu recital
precisament amb la interpretació,
encara sense la seva filla Lily al piano –i sense partitura, tot i que de fet
tampoc no li cal, perquè va tocar tota la nit amb els ulls literalment tan-

Primera reflexió: el dia 28 de juliol vaig enviar
diners per gir telegràfic. La persona que em va
atendre em va preguntar si, efectivament, jo
volia que aquella tramesa fos urgent, cosa que
vaig confirmar. El dia 3 d’agost se’m va fer saber que el gir encara no havia arribat a la seva
destinació, i l’endemà al matí vaig anar a queixar-me a l’oficina de Correus i Telègrafs. Després de consultar alguna cosa, la senyora a
qui vaig expressar el meu disgust em va dir
que segurament hi havia hagut dies de festa a
la localitat on resideix el llavors encara no receptor del gir, i que ben segur que aquell mateix dia es faria el repartiment. I m’ho va dir
com si un retard de gairebé una setmana en el
lliurament d’un gir telegràfic fos la cosa més
lògica i normal del món. L’endemà, com que
tot seguia igual, em vaig tornar a presentar a
l’oficina en qüestió, i vaig ser informat que
aquell gir es trobava a l’oficina receptora des
del dia 29 de juny. Resulta que algun funcionari no es va adonar que es tractava d’un gir telegràfic, i el va deixar en una safata tot esperant que algú el passés a recollir. I ara em pregunto: si per culpa de la dubtosa professionalitat d’un funcionari un gir telegràfic, pel tràmit
d’urgència del qual vaig pagar gairebé cinc euros a l’Estat, va deixar de ser urgent d’un dia
per a l’altre, quantes persones més han estat,
són i seran
víctimes de
Algun funcionari no
l’esmentada
es va adonar que
dubtosa professionalitat? era un gir telegràfic
Segona rei el va deixar en una
flexió: una coneguda indus- safata
tria panificadora, amb llarga i forta implantació al nostre
país, fa en aquests moments publicitat televisiva d’un nou producte. Per convèncer-nos de
la seva qualitat, la dita panificadora fa que un
prestigiós i mediàtic científic català ens garanteixi, de paraula i amb un franc i simpàtic
somriure, que aquell pa és un pa completament natural, d’absoluta confiança. Tot seguit, una veu en off pronuncia una frase gairebé lapidària: “Natural cent per cent, per tornar
a menjar amb pa”. I ara em pregunto: amb
què havíem estat menjant fins ara, quan consumíem els seus productes, uns productes
que, si no vaig errat de comptes, posaven a la
venda amb la paraula pa a l’embolcall?

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 8/8/2011. Page 56

