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Ens
ha arribat

Joan Solà
dóna nom a
un col·lectiu

Apunts

Les cares de la notícia

Un grup de persones
vinculades al moviment que impulsa la
constitució de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han

creat el Col·lectiu
Joan Solà, que porta
el nom de l’eminent
lingüista desaparegut l’any passat i que
està destinat a difon-

dre l’ideari que impulsa l’ANC abans
que aquesta assemblea no s’hagi constituït. El col·lectiu
l’integren militants

de diversos partits,
com ara CiU, SI,
Reagrupament, ERC,
PSC, IC i CUP, a
més de personalitats
independents.

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

Lluís
Martínez

‘Potiomkin’
-+=
DIRECTOR DE CINEMA

A. González
Iñárritu
Un rodatge
poc ‘biutiful’
Una sentència obliga a indemnitzar una veïna de Castelldefels
pels desperfectes que es van
fer al nínxol del seu pare, al cementiri de Sants, arran del rodatge de la pel·lícula Biutiful, del director Alejandro González Iñárritu. Està bé que es rodin films en
escenaris reals, però cal preservar
l’entorn, i més si és un cementiri.

-+=
PRIMER MINISTRE ITALIÀ

Silvio
Berlusconi
Parlamentaris
a cos de rei
Mentre el Parlament italià aprova uns plans duríssims perquè
els ciutadans s’estrenyin el cinturó, els parlamentaris italians
són els més ben pagats del món,
amb un sou d’11.704 euros
bruts mensuals, el doble del que
cobra un de francès o el triple
que un d’espanyol. Es veu que
no prediquen amb l’exemple.
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ALCALDE DE BARCELONA

Xavier
Trias
Un pla intel·ligent
però arriscat
A l’hora de sumar per fer força, les rivalitats
es poden deixar de banda. És la idea que
ha empès l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, a plantejar la possibilitat de fer actuacions de pressió conjuntes amb la ciutat
de Madrid en temes tan delicats com el
finançament municipal, en el qual les dues
capitals comparteixen els mateixos problemes. Una idea agosarada i intel·ligent, però
que caldrà materialitzar amb peus de plom.
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ALCALDE DEL VENDRELL

Benet
Jané
Actuació
responsable
Després de tres accidents
mortals per ofegament a la
platja de Coma-ruga, l’Ajuntament del Vendrell ha advertit
que podria sancionar la desobediència dels banyistes a les banderes vermelles, una desobediència que és la causa de la
majoria d’accidents. És una mesura sens dubte convenient.

Ombres d’agost

Esclat violent d’un malestar
——————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
Quan es produeixen esclats
de violència social en ciutats europees, les declaracions dels governants són
semblants a les del primer
ministre anglès, David
Cameron, arran dels fets
esdevinguts diumenge al
barri londinenc de Tottenham: les accions es defineixen com una barbàrie inacceptable i s’afirma
que no es permetran
atacs a la propietat. No
s’ha de dir res més? Els
paladins de l’ordre en fan
prou de declarar-se enemics del caos reforçant
les mesures policíaques?
Hem de creure que els
fets només són obra de
quatre exaltats? L’única
mesura ha de ser el control i la repressió? No
s’imposa cap reflexió so-
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bre el malestar que pot
provocar tanta fúria?
Sense reduir-ho necessàriament a una relació causa-efecte, no s’ha de considerar l’atur i d’aquí la
pobresa creixent en barris populars
que van fent-se
deprimits? Ni
tampoc la impotència de tants
de joves que,
sense albirar cap
oportunitat, han
deixat de creure
en el futur?
Quan, ni que sigui de manera
modesta i cada
cop més fràgil, encara s’ocupa un
lloc en l’Europa del
benestar en crisi,
és possible contemplar amb un cert estupor la crema de
cotxes i edificis, el
pillatge, la ira desfer-

mada. Tempta lamentar
l’ús de la violència, però
potser oblidem que la violència hi és, a la societat, i
que constantment és exercida pels que tenen poder: hi és en els acomiada-

ments massius, en la imposició d’unes condicions
laborals indignes, en la reducció de les prestacions
socials, en l’acumulació
de riquesa d’uns quants
que condemna molts a la

pobresa. En tot cas, si es
parteix de la consciència
d’una tensió que esclata i
també de la llarga crisi de
les ideologies de la transformació social, es pot lamentar que aquesta ràbia
no tingui una
canalització política que, precisament, l’aparti
de la violència
que només destrueix i difícilment pot crear
res de nou. Per
això, perquè
busquen com
fer-ho, ni que
sigui a les palpentes, no pot
menysprear-se
el moviment
dels indignats.
És pel temor que
puguin trobar alguna cosa nova
que també se’ls
reprimeix?
ANTHONY GARNER

S’anomenava Antonio
Sánchez Moya i era fill
d’un venedor de diaris
de la localitat de Mula.
Feia el servei militar a la
marina espanyola, a bord
de la fragata Numancia.
S’ocupava d’alimentar la
caldera amb carbó. La nit
del primer d’agost del
1911, quan només li faltaven quatre mesos per llicenciar-se, ell i sis companys més es van apoderar
d’uns fusells i es van amotinar. Van aconseguir que
els secundessin alguns altres mariners, però van
ser desarmats i reduïts
per la resta de la tropa.
Al consell de guerra es
va dir que els amotinats
pretenien enfilar cap a Màlaga, on forçarien l’adveniment de la república. Potser volien emular la gesta
del Potiomkin. Però altres
mormolaven que la revolta
era contra els maltractaments, un menjar infame
i uns oficials ineptes.
Les autoritats van voler
creure que els mariners
eren persones de poca
cultura que havien estat
influïts per Sánchez Moya,
més instruït. Se’ls va acusar de conspirar amb els
republicans de Lisboa i
d’Espanya. Part de la
premsa republicana, en
especial la lerrouxista,
de seguida va renegar
del fogoner. No era un
republicà, sinó un insubordinat. Qualsevol explicació
que no combregués amb
l’oficial era castigada: el
director del Diario de Navarra va anar a la presó
per haver reproduït un
article crític ja publicat
a altres mitjans.
Sánchez Moya va ser
condemnat a mort. La resta de còmplices, a cadena
perpètua. El 9 d’agost, tal
dia com avui, el fogoner
va ser afusellat a la badia
de Cadis, a bord del mateix vaixell on s’havia revoltat. Deixava vídua.
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La frase
del dia

“Els aldarulls de Londres són una onada de violència
gratuïta de criminals oportunistes”
Nick Clegg, VICEPRIMER MINISTRE BRITÀNIC

A la tres

EDITORIAL

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

Germà Capdevila
šgcapdevila@cataloniatoday.cat
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La guerra dels ‘drones’

A

ls qui hem crescut amb les genials creacions de George Lucas, des de La guerra de les
galàxies fins a La guerra dels
clons, no ens sorprèn gaire que l’ús
dels vehicles aeris no tripulats, més coneguts com a drones, no pari de créixer, tant per part de l’exèrcit dels EUA
com de l’OTAN, de l’Afganistan a Líbia.
Els drones són avions de guerra i espionatge no tripulats que han esdevingut protagonistes de la guerra contra
el terror. Els generals han multiplicat
per 13 la flota de drones en menys
d’una dècada, amb una despesa anyal
de 5.000 milions de dòlars (uns diners
que serien de gran ajuda a la Banya
d’Àfrica). Només una dada: quan manava el salvatge Bush, hi havia un atac
amb drones cada 40 dies; des que el
premi Nobel de la pau Obama és el
comandant en cap de les forces ameri-

“Els generals han
multiplicat per 13 la
flota de ‘drones’ en
menys d’una dècada,
amb una despesa
anyal de 5.000
milions de dòlars”

canes, se’n produeix un cada 4 dies.
Per a més inri, molts no es fan sota
control militar, sinó de la CIA, que aplica altres regles, Guantanamo style.
Des del punt de vista de l’atacant,
els avantatges són evidents. No s’arrisquen els propis homes. De la banda
dels atacats, no és pas tan clar. Els drones són els responsables de centenars
d’atacs fallits que s’han cobrat la vida
de civils innocents al Pakistan i l’Afganistan, els coneguts danys col·laterals.
Cal preguntar-se, però, si la persona que mana l’aparell i dirigeix l’atac
des d’un centre de control situat en
territori americà, que quan acaba la
seva jornada laboral agafa el cotxe i
se’n va cap a casa, és un objectiu a
batre per part dels que són atacats
pels drones. Les regles del joc han
canviat per sempre, i ni George Lucas
no s’ho hauria pogut imaginar.

El timbal

Toni Brosa

Desclot

Front patriòtic

L’

únic patriotisme que
acaba donant resultats
a Espanya és el de
bandera i caserna.
Aquell que clama “arribas” i
somnia imperis. El patriotisme de
l’“una” com a obsessió, de la
“gran” com a fals recurs i de la
“lliure” com a broma macabra.
Aquell que prem els llavis endins i
els fa petar enfora per ressaltar la
síl·laba d’Es-pa-nya! Que fa més
oclusiva la p perquè espanti.
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Aquell que darrerament es fa
acompanyar de l’adjectiu
“constitucional” per mirar
d’homologar-se. Per això, el
patriotisme a Espanya no deixa
de ser una forma més d’agressió
interna. Ara el president del
Congrés, José Bono, ha demanat
un “govern patriòtic” entre el PP i
el PSOE. La idea seria d’agrair en
qualsevol altre punt d’Europa. Ací
fa por. Bono mateix n’és un
exemple, de patriotisme que fa

La rebaixa del ràting nordamericà va acabar pesant
més que l’actuació del Banc Central Europeu per apaivagar els
mercats, i ahir els parquets de tot
el planeta van tornar a caure amb
força com preveien els analistes
més pessimistes. Una evolució
que no va poder aturar ni el mateix
president dels Estats Units, Barack
Obama, amb una intervenció
televisiva per fer esvair els dubtes
sobre la solvència del seu país
que generen agències de ràting.
Només la prima de risc espanyola
va tenir un petit respir i ha tornat
a nivells acceptables després
d’una setmana de col·leccionar
rècords històrics a l’alça.
Com que les desgràcies, com
diu el refrany, mai no vénen soles,
el terrabastall borsari va coincidir
amb la publicació d’un informe de
l’OCDE que constata una desacceleració de les principals economies
mundials, un fet preocupant si es
té en compte que aquest organisme sol afinar els seus diagnòstics
i previsions. La situació, per tant,
és una perillosa confluència de
turbulències financeres sense
aturador i contracció de l’economia
real, dues dinàmiques que sens
dubte es retroalimenten i que
sembla que no puguin ser reorientades pels poders públics ni
estatals ni internacionals.

Twitter pervers
Culpar les xarxes socials de
l’abast d’una revolta urbana
és com culpar l’inventor de la
benzina de l’existència del
còctel Molotov. Malfieu-vos
quan algú estableixi relacions
íntimes entre les mongetes i
la teoria de la relativitat; segur
que us amaga alguna cosa.
Mireu si no, l’esclat de violència del cap de setmana al barri londinenc de Tottenham,
amb la policia atribuint a twitters, facebooks i cia la propagar de la violència i els saquejos a altres llocs de la ciutat.
Vaja, que el cable de coure és
el responsable de totes les
morts per electrocució incloses les execucions a la cadira
elèctrica. Tan senzill com seria dir “no vam saber preveure la dimensió dels fets i vam
fer curt de dispositiu”; o “el
sistema crea dipòsits d’atur,
greuges, injustícia, racisme,
pobresa i desil·lusió tan grans
i inflamables que qualsevol
guspira et genera
un incendi”.

Especulació
sense
control

por. També des de les files
socialistes, l’expresident
extremeny Fernández Vara ha
demanat un “pacte de mínims”.
Precisament no n’hi haurà perquè
el patriotisme a Espanya és com
és. I si fa un acord, de màxims,
no serà per sortir
de la crisi.

Vicent
Sanchis

La situació no tan sols és complicada sinó que, el que és pitjor,
ara mateix no hi ha manera humana d’abordar-la més enllà d’esperar
que les aigües tornin a calmar-se
de la mateixa manera imprevista
que s’han desbordat. Una apel·lació
a l’atzar de l’economia liberal que
no hauria de ser el patró d’actuació
en un món globalitzat en què les
desigualtats i la feblesa dels sectors productius poden fer estralls.
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Política

El nom de
Camats cada
cop sona amb
més força

El secretari general
d’ICV, Joan Herrera, la
veu amb bons ulls per
ser cap de llista pel 20-N
i descarta Raül Romeva

SI fa un
referèndum
sobre les
eleccions

Tindran dret a vot
els 3.500 adherits i si
s’opta per concórrer-hi,
el cap de llista no se
sabrà fins a l’octubre

Cinc anys de l’Estatut de Catalunya

De més a menys
ANIVERSARI Avui es compleixen cinc anys de l’entrada en vigor de l’Estatut de Catalunya RETALLADES La sentència
del TC n’han retallat les competències originals MOBILITZACIÓ El procés va fer sortir al carrer un milió i mig de ciutadans
D. Brugué / M. Altimira
SANT JAUME DE FRONTANYÀ

Avui fa cinc anys, el president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, escollia
Sant Jaume de Frontanyà
per fer un acte carregat de
simbolisme: entrava en vigor el nou Estatut de Catalunya. L’elecció no va ser
casual. Sant Jaume és el
poble més petit de Catalunya, i amb aquesta tria volia representar que el nou
text afectava tots els catalans. Però el procés que va
conduir al 9 d’agost del
2006 no va ser gens fàcil, i
el que va venir a posteriori
encara va ser més complicat. El febrer del 2004 es
constituïa la ponència parlamentària que havia de
redactar el nou Estatut.
Després de diversos estira-i-arronsa s’aprovava el
setembre del 2005, amb el
suport de totes les forces
parlamentàries excepte el
PP, que va votar-hi en contra. Els motius? Bàsicament que considerava que
el nou text era inconstitucional en diversos articles.
El nou Estatut presentava diverses novetats res-

pecte del que s’havia aprovat el 1979. Aprofundia en
temes sobre la identitat
catalana –a través del reconeixement com a nació,
la llengua i els drets històrics–, i introduïa major autogovern i competències
en matèria judicial i fiscal.
Temes que a l’Estat espanyol no van agradar. S’encetava un període en què
el president del govern,
José Luis Rodríguez Zapatero, incomplia la seva
paraula en el sentit que es
va comprometre a aprovar
l’Estatut que sortís del
Parlament. No va ser així.
El govern tripartit català
no aconseguia llavors
desencallar-lo i no va ser
fins l’anomenat “pacte de
La Moncloa” entre Artur
Mas i José Luis Rodríguez
Zapatero que s’arribava
a un acord sobre la redacció definitiva. El text, però,
ja no era l’aprovat per
la cambra catalana.
El referèndum
L’Estatut del 1979 establia
que si mai es modificava el
text, el nou havia de ser ratificat pel poble català
en referèndum. El preludi

d’una nova tempesta política. Mentre que CiU, el PSC i
ICV mantenien el seu suport al text, el PP es mantenia en el no perquè ho con-

siderava inconstitucional, i
ERC canviava d’opinió:
passava del si al no. La raó
és que ja no s’aprovava el
text original sinó un de des-

virtuat. Una posició que va
tenir com a conseqüència
l’expulsió del tripartit a la
Generalitat. La convocatòria va mobilitzar poc més

del 49% del cens electoral.
Els vots a favor es van imposar per un 73,9%, mentre
que el 20,76% van ser en
contra, un 5,34% van ser

La cronologia

2005

2006 2006 2006 2006

2006 2008

El Parlament de Catalunya
aprova l’Estatut.
El projecte de text estatutari
és aprovat per una àmplia
majoria del Parlament català,
gràcies als vots del PSC, CiU,
ERC i ICV: 120 dels 135 diputats donen llum verd al nou
Estatut de Catalunya. Els
15 diputats del PP hi voten
en contra perquè creuen
que és inconstitucional.

Pacte de La
Moncloa.
Mas i Zapatero arriben
a un acord
per l’Estatut,
amb el finançament i
la definició
de nació
com a
punts clau.

Entrada
en vigor.
Pasqual Maragall escull
el poble més
petit de Catalunya,
Sant Jaume
de Frontanyà, per proclamar l’Estatut català.

30 setembre 21.01 10.05 18.06 31 juliol
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Aprovació
a les Corts.
El nou Estatut és aprovat pel Senat, un mes
i mig després de rebre el vistiplau del
Congrés dels
Diputats.

Referèndum de
l’Estatut.
El poble català ratifica,
amb un
73,9% de
“sí”, el nou
Estatut retallat. ERC i el
PP hi voten
en contra.

Primer recurs contra l’Estatut.
El recurs del Partit Popular és el primer
que es presenta contra el nou text estatutari considerant-lo una “constitució
paral·lela”. És una demanda que afecta
fins a 114 articles amb la intenció de
tombar eixos essencials com el concepte de nació, la llengua, el finançament o
la bilateralitat. No és l’únic recurs. Múrcia, la Rioja, Aragó, el País Valencià, les
illes Balears i el Defensor del Poble també recorren contra l’Estatut català.

09.08 Agost

Termini per
al finançament.
S’arriba a la
data màxima per al
nou acord
de finançament, que
no arribaria
fins un any
més tard.
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Cinc anys de l’Estatut de Catalunya

Les xifres

—————————————————————————————————

L’Estatut que no ha acontentat ningú

Les frases

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

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

30
mesos van passar des que
es va constituir la ponència
del Parlament de Catalunya
per al nou Estatut fins que
va entrar en vigor el nou
text estatutari.
—————————————————————————————————

7

recursos d’inconstitucionalitat va rebre l’Estatut: del
PP, del Defensor del Poble
i de cinc comunitats
autònomes espanyoles.

Els uns perquè es va quedar a
mig camí o no s’ha desplegat
apropiadament, els altres
perquè tan sols va contribuir
a crear tensions sense suposar cap millora per a la ciutadania. L’actual Estatut no ha
pogut acontentar cap partit
polític. Laia Bonet, portaveu
adjunta del PSC al Parlament, reconeix que durant la
negociació es van cometre
errors i assegura que el text
no s’ha desplegat correctament. Amb tot, reivindica que
la norma ha suposat una millora en el marc competencial
de Catalunya. Carles Puigde-

mont, de CiU, sosté que malgrat les bones esperances
que Catalunya va posar en el
nou Estatut, els fets han demostrat que s’havia d’optar
per un altre camí. Al seu parer, la negativa de l’Estat a
donar a Catalunya el que li
correspon fa necessari un
nou marc d’entesa. Per ERC,
el balanç no és bo; insisteix
en les mancances del text,
que no ha donat ni rendiments ni resultats positius, ni
ha servit per donar resposta
a les necessitats del país.
S’ha demostrat, opinen des
de SI, que dins del marc

constitucional és inviable l’intent de solucionar qüestions
com ara l’espoli fiscal.
Joan Herrera, secretari
general d’ICV, lamenta que,
quan s’hauria de parlar d’una
altra relació amb Espanya,
“tornem al peix al cove i només parlem de quartos”. Enric Millo, portaveu del PP, en
té una visió diametralment
oposada. “El temps ens ha
donat la raó en el sentit que el
més important de l’Estatut
era aconseguir el millor finançament possible”, va precisar. El balanç i els resultats,
hi afegeix, han estat pobres.

“Espanya s’ha
encarregat de dir que
per la via d’entesa
no hi ha recorregut.
Cal plantejar un nou
marc de relació”
Carles Puigdemont
DIPUTAT DE CIU I ALCALDE DE GIRONA

“Ara, en un moment
d’incertesa i fortalesa
política dels adversaris
de l’Estatut, és més
necessari que mai
desplegar la norma”
Laia Bonet

Pasqual Maragall, en
l’acte que es va fer
a Sant Jaume de
Frontanyà ■ ANDREU PUIG

en blanc i un 1%, nuls.
Amb el text referendat
pel poble, Maragall assegurava a Sant Jaume que
Catalunya havia arribat a

2009

26.11

Editorial conjunt.
Dotze diaris amb seu a Catalunya publiquen un editorial
conjunt sota el títol “La dignitat de Catalunya”, on es defensa la constitucionalitat del text
i s’adverteix d’una possible retallada. Setmanes més tard,
José Montilla envia una carta a
les 200 entitats que es van adherir a l’editorial en defensa
del desplegament de l’Estatut.

quotes d’autogovern que
eren inèdites en regions
autònomes d’Europa i que
l’aplicació del nou Estatut
deixava per a l’Estat espa-

nyol un paper pràcticament residual al Principat.
Però els problemes no
havien acabat. S’agreujarien. L’Estatut va rebre set

recursos d’inconstitucionalitat. Un del PP contra
187 articles i disposicions,
un del defensor del poble,
Enrique Múgica, contra
112 articles i quatre disposicions addicionals, i dels
governs de Múrcia, la
Rioja, Aragó, el País Valencià i les illes Balears.
El 28 de juny del 2010,
el Tribunal Constitucional
es va pronunciar en una
sentència que retallava el
text i l’autogovern. Deixava clara la “ineficàcia jurídica” del preàmbul sobre el
terme nació per referir-se
a Catalunya i declarava 14
articles inconstitucionals
(1 totalment i 13 parcialment), i en reinterpretava
27 més. L’Estat es resistia
així a tenir el paper residual que temps abans li
concedia Maragall.
La sentència va indignar Catalunya i el 10 de juliol del 2010 un milió i mig
de persones es manifestaven a Barcelona demanant
l’Estatut aprovat pel Parlament. Des de llavors la unitat que demanaven els
partits s’ha esvaït i l’Estatut promès ha quedat mutilat i, sembla, oblidat. ■

PORTAVEU ADJUNTA DEL
PSC AL PARLAMENT

“Va ser un debat
estèril on es van
perdre moltes
energies. El balanç és
pobre i els resultats
estan per sota de
les expectatives”
Enric Millo
PORTAVEU DEL PP AL PARLAMENT

“El procés ha servit
per posar de manifest
la impossibilitat que
Catalunya tingui
l’encaix a Espanya
que es mereix”
Ignasi Llorente
PORTAVEU D’ERC

“Estem millor i
pitjor. Tenim més
autogovern però el TC
va donar un cop de
porta a l’intent de
federalitzar Espanya”
Joan Herrera
SECRETARI GENERAL D’ICV

“Cal iniciar una
transició
independentista i
no perdre més el
temps intentant
reformar Espanya”

2010 2010 2010

28.06 09.07 10 juliol
Acord sobre la sentència.
El TC arriba a
un acord sobre l’Estatut,
declara inconstitucionals 14 articles i en retalla aspectes bàsics.
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Publicació
de la sentència.
El Constitucional confirma la seva
resolució.
Un dels
punts més
afectats és
la immersió
lingüística

Resposta al Tribunal
Constitucional.
Un milió i mig de persones
surten al centre de Barcelona
per mostrar el seu rebuig a la
sentència contra l’Estatut i reclamar el dret a decidir. La
manifestació està organitzada per Òmnium Cultural i tots
els partits catalans, menys el
PP, hi donen suport. S’hi adhereixen 1.500 associacions.

Uriel Bertran
SECRETARI GENERAL DE SI

“Han estat cinc anys
llançats, que només
han servit per crear
tensions, sense que
la ciutadania hi
hagi guanyat”
Carmen de Rivera
DIPUTADA DE CIUTADANS
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Entrevistes del Parlament

La cursa cap al 20-N

Marta Llorens Diputada de CiU

“El que està en risc
és no anar enrere”
Odei A-Etxearte
BARCELONA

M

arta Llorens ha assumit recentment
la direcció de la
campanya electoral
del candidat de CiU
al Congrés, Josep Antoni Duran i
Lleida. Aquesta tardor compaginarà l’escó amb una preparació
intensa de les espanyoles.

Els tres diputats de SI al Parlament, Uriel Bertran, Alfons
López Tena i Toni Strubell, en un ple ■ ROBERT RAMOS

CiU ha batejat les espanyoles com
les eleccions del pacte fiscal...
El pacte fiscal és un tema de justícia
i ara ens és vital per poder tenir els
recursos que són nostres i fer les polítiques que des de Catalunya entenem que s’han de fer per generar
ocupació i dinamitzar l’economia
productiva. Sense el pacte fiscal difícilment podrem modificar els
pressupostos de la Generalitat i es
farà molt difícil fer polítiques que
solucionin els problemes que tenen
els ciutadans de Catalunya. Les enquestes diuen que hi ha un 80% de
la població que està d’acord amb la
necessitat d’aquest nou pacte fiscal,
però aquest 80% ha de tenir molt
present que justament el que està
en joc en aquestes eleccions generals no és si guanya el PP o el PSOE.
Si hi ha una majoria absoluta del
PP, sabem quin resultat tindrà això
per a Catalunya. Es fa imprescindible que hi hagi una força catalana
que situï com a element innegociable la consecució del pacte fiscal.

ANDREU PUIG

La política, en femení
ral. Ara n’és la vicepresidenta executiva

1962) és graduada social i filla d’una fa-

de comunicació i la portaveu del partit.

mília nombrosa. Va entrar a Unió De-

És una defensora ferma de l’exercici

mocràtica el 1987. És consellera nacio-

de la política en femení. Com a diputada

nal del partit des de 1995 i, des d’ales-

de CiU, és membre de les comissions

hores, va exercir de presidenta del co-

de Benestar, Família i Immigració;

mitè local de la capital del Garraf fins al

d’Interior, i d’Igualtat de les persones.

1999. Aquell any també va començar a

Està casada i té una filla.

integrar la cúpula d’Unió, l’anomenat
comitè de govern. En va assumir, progressivament, les tasques de la secretaria de política municipal, de la secre-

Si CiU tanca un acord amb el
govern espanyol, s’hauria de
traslladar al Parlament?
CiU ha fet acords puntuals amb
els socialistes a Madrid i no n’hem
vist una translació al Parlament.
Els acords en unes corts no necessàriament han de portar implícitament acords al Parlament.
Aleshores, és partidària de mantenir la geometria variable passi
el que passi a Madrid?
Sóc partidària de fer en cada moment tot el que sigui necessari per
poder treure’n el màxim rendiment
possible a favor dels interessos de
Catalunya. En aquest moment,
és solucionar la situació de precarietat i de crisi econòmica, recuperar
ocupació i economia productiva.
Necessitem el pacte fiscal i que es
facin les modificacions legislatives
que el PSOE es va comprometre
a fer per donar compliment a l’Estatut després de la retallada del
Tribunal Constitucional. Necessi-

Marta Llorens (Vilanova i la Geltrú,

taria d’organització, de la secretaria
general adjunta i de la secretaria gene-

“CiU ha fet acords
puntuals amb el PSOE a
Madrid i no n’hem vist una
translació al Parlament.
Els acords en unes corts
no necessàriament
han de portar acords
al Parlament”

Les enquestes diuen que CiU
podria superar per primer cop
el PSC a Catalunya.
L’enquesta real és el recompte del
dia de les eleccions. CiU està en un
moment positiu de sortida. Votar
CiU pot tenir un vessant de vot útil
importantíssim perquè és la corretja de transmissió del govern de la
Generalitat a Madrid.

tem una força política forta a
Madrid. Aquestes eleccions són històriques. Parlem del pacte fiscal,
d’una modificació de la llei electoral
estatal, d’una voluntat clara del
PSOE i el PP de fer una recentralització de les competències autonòmiques. El que està en risc no és no
avançar sinó no anar enrere.

Oriol Pujol va criticar que CiU ha
actuat com un lobby al Congrés en
comptes de defensar els interessos de Catalunya...
CiU és un lobby de país. El lobby
dels lobbys de CiU és Catalunya i
els interessos dels catalans. En
aquest cas, potser no es van agafar
bé les seves declaracions perquè
segur que hi estem d’acord. ■
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SI preguntarà en
referèndum si
s’ha de presentar
el 20-N
a Solidaritat farà una assemblea

entre el mes de setembre i octubre
per prendre una decisió definitiva
Edgar Mata
BARCELONA

Solidaritat per la Independència va decidir ahir
preguntar als seus 3.500
adherits amb dret a vot si
aquesta coalició s’ha de
presentar a les eleccions
espanyoles del 20-N. L’executiva nacional de SI
convocarà aquesta mateixa setmana un referèndum intern a través de
solidaritatcatalana.cat i
en el qual oferirà quatre
possibles respostes.
La primera opció serà
afirmativa però amb el
condicionant que ho faci
amb altres forces polítiques independentistes.
La segona també serà
afirmativa, tot i que la coalició amb altres forces ja
no seria un condicionant
sinó una preferència. Les
altres dues opcions que
l’executiva oferirà seran
que SI es presenti a les
eleccions estatals en solitari; o bé tot el contrari,
que Solidaritat no es presenti als comicis del 20-N.
Durant tot aquest procés,
SI habilitarà un fòrum
de discussió al seu web.

Depenent del resultat
que surti, durant el mes de
setembre l’executiva nacional de SI portarà a terme les accions necessàries
per poder convocar una
assemblea entre el final
del mes de setembre i el
principi d’octubre. En
aquesta assemblea, els adherits prendran una decisió definitiva després que
l’executiva presenti el resultat de les gestions dutes
a terme. En el cas que SI
decideixi presentar-se a
les eleccions estatals, no
tindria cap de llista fins,
com a mínim, mitjan d’octubre, ja que la llista que
presentarien s’hauria d’elegir en un procés obert.
Avui dia, l’executiva no vol
parlar de possibles caps de
llista ja que és un debat
que “ara no existeix”.
Referèndums SI
Aquesta no serà la primera consulta interna que
SI faci a través de l’espai
democràcia del seu lloc
web. La primera va ser
sobre la reforma de l’impost de successions, i la
segona, pel tancament de
les centrals nuclears. ■
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La cursa cap al 20-N

Herrera: “Camats seria una
bona cap de llista al Congrés”
a El secretari general d’ICV creu que la portaveu parlamentària està “molt ben preparada” per encapçalar
el grup en els comicis del 20-N a Adverteix que hi podria haver més candidats, però descarta Romeva

En aquest context, Herrera va advertir que hi podria haver més candidatures, i va insistir que la seva
formació té un “molt bon
capital polític”. “El que importa no és el qui, sinó que
hi ha molta cohesió interna i que tenim clar quin és
el nostre paper”, va declarar el secretari general, en
un moment polític dominat pel serial del procés de
renovació d’Esquerra i la
difícil situació que viu el
PSC, amb un enfilall de diferents sectors i l’etern debat sobre l’encaix del seu
grup al Congrés dels Diputats. “Estem en bones condicions per fer una bona
campanya amb una bona
llista”, va sentenciar.
En aquesta cursa d’as-

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

“Tenim un capital
polític potent i un dels
noms és el de Camats,
però no és l’únic
necessàriament”
Joan Herrera
SECRETARI GENERAL D’ICV

què, al seu parer, han creat
una “coalició de partits” que
segueix la mateixa política
econòmica, una orientació
que evita posar fre a l’especulació. Herrera va anunciar
que el seu grup ha presentat
una proposició de llei al Congrés que posa de relleu les
propostes que la seva formació sempre ha defensat i que
han estat rebutjades per
aquests tres partits, com ara
la creació d’una taxa sobre
els dipòsits bancaris.

pirants al càrrec, Herrera
va descartar que l’actual
eurodiputat Raül Romeva, que era un dels noms
amb què també s’havia especulat, es vulgui presentar a les primàries.
El secretari general
d’Iniciativa va avançar
que el debat econòmic
centrarà la campanya
electoral de la formació.
“Volem és que es facin polítiques d’esquerres”, va dir,
i va lamentar que l’actual
executiu estatal governi
“per als bancs i no per a la
gent”. “Haurien de ser
més valents amb els que
més tenen i ajudar els
més vulnerables”. ■

es va mostrar clarament
favorable que Ridao sigui
qui encapçali la llista, va
tornar a sortir ahir en defensa de l’actual portaveu
a Madrid. “Els candidats
no són com un kleenex,
se’ls ha de donar temps
perquè creixin i madurin”,
va assegurar, i va criticar
que la nova direcció d’ERC
vulgui imposar Bosch.
Va recordar que Mas i
Trias han estat president i
alcalde al tercer intent, i
aquesta tesi li va servir
per defensar que Ridao encara té “recorregut” i és
més bon candidat ara que
no pas fa quatre anys. ■

Joan Ridao, en una imatge
d’aquest any ■ J.R.

Herrera i Camats conversen durant una sessió al ple del Parlament, en una foto d’arxiu ■ ROBERT RAMOS

Maria Altimira
BARCELONA

El cercle s’estreny. Les travesses sobre el candidat a
encapçalar la llista d’ICVEUiA amb vista a les eleccions espanyoles del 20-N
ja tenen un aspirant
menys, l’eurodiputat Raül
Romeva, i un nom que va
guanyant cada cop més
força, el de Dolors Camats,
la portaveu ecosocialista
al Parlament. Sobre la taula hi podria haver altres
opcions, i una continua
sent, molt probablement,
la de la portaveu de la for-

mació, Laia Ortiz. D’altra
banda, tot fa pensar que
l’actual portaveu al Congrés, Núria Buenaventura, perd posicions. Sobretot tenint en compte que
el secretari general d’ICV,
Joan Herrera, considera
més convenient apostar
per perfils consolidats.
Buenaventura està lluny
de la popularitat que
va aconseguir l’actual
líder del partit i el seu predecessor en el càrrec.
Amb tot, Herrera va
recordar ahir que, sigui
qui sigui, el candidat haurà de sortir d’unes primà-

ries, un procés que la formació vol engegar a partir
del 3 de setembre en el
marc de la celebració del
seu consell nacional.
El líder ecosocialista va
declarar, en una roda de
premsa a la seu del partit,
que Camats “seria una bona cap de llista”, ja que està “molt ben preparada”
per assumir un repte
d’aquestes característiques. La portaveu parlamentària va eludir manifestar-se sobre la qüestió i
va assegurar recentment
que es troba molt còmoda
amb el seu càrrec actual.

“La data electoral ens és igual”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El secretari general d’ICV,
Joan Herrera, va dir ahir respecte al debat sobre l’avançament de les eleccions previstes pel 20 de novembre
que aquest és un “debat superficial” i que els “és igual”
quan se celebraran. El líder
ecosocialista considera que
el que importa no és la data,
sinó les polítiques i iniciatives
adreçades a combatre la crisi. En aquest sentit, el secretari general va carregar contra el PP, el PSOE i CiU per-

Llorente avala les primàries i diu
que Ridao no és cap ‘kleenex’
Redacció
BARCELONA

Les posicions enfrontades
en el serial d’estiu d’ERC
sembla que finalment han
trobat un nexe comú. Tant
l’actual direcció com la futura estan d’acord que es
triï qui ha de ser el cap de
llista de la formació per a
les eleccions espanyoles

en un procés de primàries.
Així, i ja que cap de les
dues posicions renuncia al
seu candidat, Joan Ridao i
Alfred Bosch, seria la militància qui decidiria. Si dissabte era el futur president, Oriol Junqueras, qui
advocava per unes primàries, ahir era el portaveu
d’ERC, Ignasi Llorente,
qui també es mostrava fa-
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vorable al procés, però demanant que sigui ràpid.
ERC ha de celebrar el 3
de setembre el consell nacional i Llorente proposa
que s’hi convoquin les primàries pel 17 del mateix
mes. El temps juga en
contra d’ERC, perquè la
convocatòria electoral és
pel 20 de novembre i
encara no hi cap de llista.

Al parer de Llorente, les
primàries són la millor opció, sobretot perquè, segons recorda, la direcció
actual encara no ha acabat
el mandat i la nova encara
no l’ha començat, i
d’aquesta manera seran
els militants els que decideixin qui volen que sigui
la cara del partit a Madrid.
Llorente, que ja fa dies
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Sangay
reclama més
autonomia
per al Tibet

Europa - Món

La successió política del
dalai-lama es resol amb
la presa de possessió
del primer ministre
del govern a l’exili

Pressió àrab a Al-Assad
GOLF L’Aràbia Saudita, Bahrain i Kuwait trenquen el silenci, critiquen la repressió del règim sirià i criden a consultes els
seus ambaixadors a Damasc TANCS L’exèrcit ataca per segon dia consecutiu Dair al-Zaur i mata dues dones i dos nens
Redacció
EL CAIRE

Mentre el règim de Baixar
al-Assad continua collant
sense manies la població
siriana, els països àrabs del
golf Pèrsic han decidit finalment trencar el silenci i
estrènyer el setge diplomàtic sobre Damasc. Els altres estats de la regió sembla que han assumit que la
repressió del règim sirià ha
traspassat els límits i, en
les últimes hores, han multiplicat les demandes que
posi fi a la violència.
El rei de l’Aràbia Saudita, Abdal·là bin Abdelaziz,
cridava ahir a consultes el
seu ambaixador a Damasc
per la “violència inacceptable” que es viu a Síria des
del març passat, una acció
diplomàtica que també
feien Kuwait i Bahrain.
Unes hores abans, la Lliga
Àrab s’havia pronunciat
per demanar a les autoritats sirianes que aturessin
l’espiral repressiva. A
aquesta crítica, s’hi afegia
ràpidament el Consell de
Cooperació del Golf (format per Oman, l’Aràbia
Saudita, Qatar, Kuwait,
Bahrain i els Emirats
Àrabs Units), i fins i tot
Jordània, país veí de Síria,
va qualificar aquesta crisi
d’“inquietant, lamentable i
dolorosa”. Malgrat tot,
analistes i opositors al règim es pregunten si les reaccions dels líders de la regió no arriben massa tard i
si caldria que fossin més
contundents. De fet, les
protestes de divendres
passat a Síria es van batejar amb el lema Déu està
amb nosaltres, encara que
ningú ens doni suport.
També és cert que les
condemnes de les monarquies sunnites del golf
podrien tenir un efecte
de bola de neu. En aquest
sentit, el ministre turc
d’Afers Estrangers, Ahmet
Davutoglu, viatja avui
a Damasc per entrevistarse amb el president Al-Assad i fer-li arribar un “mis-

Opositors sirians manifestant-se ahir a la ciutat de Latakia, en una imatge d’un vídeo difós a Youtube ■ SHAAM NEWS NETWORK / EFE33

La xifra

—————————————————————————————————

1.600
morts ha provocat la repressió del règim sirià des del
març passat, segons els
grups pro drets humans.

satge ferm”: al règim
sirià se li acaba el temps,
calen reformes polítiques
i tallar la repressió.
L’oposició siriana, lògicament, ha rebut aquestes
reaccions amb els braços
oberts. La Conferència Siriana pel Canvi, amb seu a
Turquia, expressava ahir
en un comunicat que les
paraules del rei saudita
“demostren el suport històric” del seu regne “als
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germans sirians”. De tota
manera, s’ha d’apuntar
que Síria (governada per
la minoria alauita, que pertany al xiisme) ha mantingut serioses diferències
amb els veïns sunnites.
Fins ara, els grans aliats
d’Al-Assad a la zona, l’Iran
i el moviment xiïta de
Hezbol·là, no han badat
boca, i és improbable que
ho facin. Tampoc no és
probable que els veïns
àrabs de Síria donin suport
a una intervenció armada
per aturar la repressió.
Assalt militar
Mentrestant, dues dones i
dos nens morien ahir per
trets de l’exèrcit, que intensificava una operació
amb tancs, per segon dia
consecutiu, a la ciutat de
Dair al-Zaur (la més gran

del nord del país, a prop de
la frontera amb l’Iraq), segons denunciaven activistes pro drets humans, que
també anunciaven la detenció d’unes 1.500 persones a la localitat de Hamà.
Una de les dones i dos
dels seus fills van morir
mentre buscaven refugi,
segons va indicar l’Observatori Sirià pels Drets Humans, amb seu a Londres.
Tots tres fugien de l’assalt
en aquesta ciutat, on
diumenge els militars van
causar com a mínim 50
morts. Sense afluixar la
repressió en diversos
punts del país, el president
Al-Assad nomenava ahir
un nou ministre de Defensa, el general Daud Rajha,
de 64 anys, que relleva
el general Ali Habib, en el
càrrec des del 2009. ■

Saleh, més lluny del Iemen

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

Els Estats Units haurien convençut el president iemenita,
Ali Abdal·là Saleh, que és a
l’Aràbia Saudita recuperantse de les ferides que va rebre
en un atemptat, que no torni
al seu país, segons informava
ahir el diari Asharq al-Awsat.
Amb tot, les autoritats iemenites negaven la veracitat de
la informació. De moment, el
president del Iemen sortia diumenge d’un hospital de
Riad i anava a una casa propietat del govern saudita on
continuarà la recuperació.
Tot i que les autoritats del
país del golf Pèrsic descarten
que el mandatari iemenita
transfereixi el poder, segons
el rotatiu àrab l’administració
nord-americana hauria pres-

sionat Saleh, que dirigeix
el país des de fa 33 anys,
perquè retiri la promesa de
tornar-hi per dirigir les converses amb l’oposició.
El diari assegura que Saleh va veure les imatges de
l’expresident egipci Hosni
Mubàrak, la setmana passada, en què es veia el rais davant d’un tribunal del Caire
per respondre a les acusacions d’assassinat de manifestants i de corrupció.
L’ambaixador nord-americà al Iemen, Gerald Feirstein,
hauria demanat al departament d’Estat que s’abstingués de pressionar públicament Saleh perquè és una
persona “persistent a la
qual no es pot acorralar”.

| Europa - Món | 9

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 D’AGOST DEL 2011

a Clegg condemna la “ violència gratuïta” i la deslliga de la
mort de Duggan a David Cameron i la ministra de l’Interior
interrompen les seves vacances a Incidents a Birmingham
Redacció
LONDRES

Els disturbis de Londres
ja no són cosa només de
Tottenham. La capital
anglesa va viure ahir una
tercera nit d’aldarulls
motivats per la mort, dijous, d’un jove per un tret
de la policia en el marc
d’una operació anticorrupció, però els incidents
es van estendre a diversos
barris de la ciutat –incloent-hi el cèntric i turístic Oxford Circus– i van
arribar més al nord, a la
ciutat de Birmingham.
Al més pur estil de la
banlieue francesa, el pillatge, els saquejos, els incendis de vehicles, els assalts a comerços i altres
actes de vandalisme van
apoderar-se de punts ben
distants a banda i banda
del Tàmesi, com Enfield,
al nord, i el districte de
Brixton, al sud, on la policia recomana que no
s’obrin les botigues. En
tres dies el nombre de detinguts ja puja a més de
215, i una quinzena han
estat acusats formal-

La frase

—————————————————————————————————

“És completament
inacceptable (...). És
violència, robatoris
oportunistes”
Nick Clegg

VICEPRIMER MINISTRE BRITÀNIC

ment. La ministra de l’Interior, Theresa May, que
ha interromput les vacances per reunir-se amb la
cúpula policial i gestionar
la crisi, va avançar ahir
que “hi haurà més detencions” quan s’analitzi el
contingut de les càmeres
de seguretat dels carrers.
May, però, no és l’única
que ha hagut de tornar de
vacances abans d’hora, ja
que el mateix primer ministre, David Cameron,
aterrava de matinada a
Londres, procedent de la
Toscana. Hores abans, el
seu número dos, Nick
Clegg, no va dubtar a parlar d’“onada de violència
gratuïta de criminals
oportunistes”. Clegg va
condemnar els fets, que va

deslligar de les queixes per
la mort del jove Mark Duggan, i els va descriure com
uns “robatoris” camuflats
de protestes. En canvi, residents a Tottenham asseguren que tot plegat respon al malestar per les retallades dels serveis socials, l’alt índex d’atur i el
tracte discriminatori envers les minories racials
per part de les autoritats.
Les destrosses ocasionades es valoren en 115
milions d’euros, i almenys
26 policies van quedar ferits en els aldarulls d’ahir a
la nit. Ahir al vespre es reprenien els enfrontaments al voltant de la
Hackney Central Station,
a l’est de la ciutat, i al centre de Birmingham joves
emmascarats destrossaven aparadors. Segons els
testimonis, també hi va
haver actes de pillatge.
La coincidència dels
pitjors aldarulls en 25
anys a Londres, en ple
agost, i les vacances de la
majoria dels polítics ja ha
obert un debat sobre l’absència del mateix premier.durant la crisi. ■

Dijous 4 d’agost
Ferry Lane, Tottenham
Mark Duggan, de 29 anys, mor a causa d’un
tret de la policia.

Dissabte 6 d'agost
Tottenham

Enfield
Ponders End

Esclaten els aldarulls. Més de 200
manifestants protesten al costat d’una
comissaria. A la nit, es cremen cotxes,
edificis i un autobús.

Chingford Mount

Diumenge 7 i dilluns 8 d'agost

Walthamstow

Tottenham

Tottenham
Waltham
Forest
Islington

Hackney
Central
Station

Oxford Circus
Riu Tàmesi

Brixton

LONDRES
2 km

FONT: BBC / Reuters

Els aldarulls
s’escampen
per Londres i
arriben al centre

Violència
a Londres

La violència i els desordres continuen.
Enfield: Grups de joves s’aquegen
botigues i ataquen un cotxe de policia.
Chingford Mount: Tres agents, ferits en
un atropellament.

Ponders End / Walthamstow /
Waltham Forest / Oxford Circus:
Diversos establiments són objecte d’actes
vandàlics.
Islington: Destrossen un cotxe de policia.
Brixton: Uns 200 joves s’enfronten amb
la policia i diverses botigues es resulten
afectades.
Hackney Central Station: Llancen
ampolles, escombraries i carrets de
sumpermercat als agents.

Els bombers treballen per
apagar els focs

26 agents ferits
215 arrestats en 3 dies

Clegg, visitant ahir botigues danyades pels aldarulls a Tottenham ■ STEFAN ROUSSEAU / AFP

Intercepten un bot amb 58
subsaharians davant d’Andalusia
Redacció
MOTRIL

Una embarcació amb 58
immigrants d’origen subsaharià va arribar ahir a la
tarda a la costa d’Andalusia. Un avió militar italià
va veure el bot deu milles
al nord de l’illa d’Alboran,
segons va informar un
portaveu de Salvament

Marítim. Els serveis
d’emergència van interceptar l’embarcació, que
van conduir cap al port de
Motril, a Granada, on un
dispositiu format per voluntaris de la Creu Roja va
donar assistència als ocupants. Entre els tripulants, que es troben tots
en bon estat de salut, hi
havia tres dones i un nadó.
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Enguany, més de 1.400
immigrants han aconseguit creuar l’estret de
Gibraltar i arribar a
les costes andaluses. En
total, una seixantena
d’embarcacions, algunes
d’elles, simples barques
inflables. Granada és la
província que ha rebut
més bots, fins a 18, seguida d’Almeria i Cadis.

D’altra banda, a l’illa
de Cabrera, a les Balears,
van ser interceptats ahir
mateix sis immigrants
algerians després d’un
viatge de vint hores en
una llanxa de 4,8 metres
d’eslora procedent de la
localitat de Dellys, a Algèria. Es tracta del tercer bot que arriba a
les illes aquest 2011. ■

Immigrants magribins arribant al port de Motril el
5 d’agost passat ■ PAQUET / EFE

|

10 Europa - Món

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 D’AGOST DEL 2011

PALESTINS

Itàlia La crisi econòmica

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

Acusen un exlíder
d’Al-Fatah d’haver
enverinat Arafat
Una comissió d’investigació
del moviment palestí Al-Fatah
acusa qui va ser home fort a
Gaza Muhammad Dahlan
d’haver ajudat a enverinar
Iàsser Arafat, el 2004. L’informe també el vincula a intents
d’assassinat d’altres líders
palestins i a un pla de cop
d’estat a Cisjordània. La mort
d’Arafat encara és un misteri,
amb teories que van des de
l’enverinament per part d’Israel, fins que va ser a causa
de la sida o de cirrosi. ■ EFE

ESTATS UNITS

Els “indignats”
jueus, davant
la Casa Blanca

Silvio Berlusconi, primer ministre italià, durant una sessió al Parlament ■ TONY GENTILE / REUTERS

Un niu de privilegis
BICOCA · Els parlamentaris italians són els més ben pagats del món ESCÀNDOL · La indignació
creix perquè es mantenen els 11.704 euros bruts mensuals de sou però demanen sacrificis a les
famílies REMEI · L’oposició reclama canvis i el govern de Berlusconi estudiarà una reforma
“Quan veieu un
cotxe oficial
que corre rabent amb la sirena encesa, sapigueu que a
Sandra
dins hi ha noBuxaderas més una senyora que va a
Roma
comprar o que
acompanya els nens a l’escola.
Ara us explico el truc amb el
qual els parlamentaris s’apropien els cotxes oficials”. Així
comença un article del bloc
del misteriós Spider Truman,
un presumpte exajudant d’un
diputat italià que provoca
furor aquests dies revelant
els sumptuosos privilegis dels
parlamentaris del seu país.
Revelar la identitat d’aquest
personatge s’ha convertit en un
afer vital per al món polític i mediàtic. Però per als centenars de
milers de seguidors dels seus escrits, Spider Truman és només
un catalitzador de la ràbia que
senten pel cinisme i la irresponsabilitat de la classe dirigent,
que ha convertit la política en
una manera de fer-se rics i d’instal·lar-se permanentment en un
niu de privilegis. Ser polític a Itàlia és una bicoca. Els parlamen———————————————————

taris italians són els més ben pagats del món, amb un sou
d’11.704 euros bruts mensuals.
És el doble del que cobra un de
francès, i el triple d’un d’espanyol. Afegint-hi reemborsaments per a despeses que no
s’han de justificar, poden arribar
als 14.500 euros nets, és a dir,
havent-ne descomptat els impostos. A mitjan juliol, aquest
Parlament daurat va aprovar un
pla d’austeritat draconià amb els
vots dels partits del govern de
dreta de Silvio Berlusconi. El pla
—————————————————————————————————————————

Obama cobra 34.416
euros bruts menys a l’any
que el president de la
regió italiana de Bolzano
—————————————————————————————————————————

comporta apujar els impostos a
les famílies –que són les terceres
de la Unió Europea amb més
pressió fiscal– sense tenir en
compte el rèdit –l’augment mitjà és d’uns 700 euros anuals–, i
augmenta el copagament per als
malalts que utilitzen la sanitat
pública. En canvi, els parlamentaris no s’han abaixat ni un euro
el sou. Spider Truman assegura
que alguns diputats fingeixen
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que són objecte d’amenaces de
la màfia per aconseguir un cotxe
oficial i una escorta que utilitzen
sovint els familiars. N’hi ha que
simulen un robatori per tal de
cobrar l’assegurança il·limitada
que cobreix qualsevol furt a la
Cambra. I com que tenen els vols
i bitllets de tren gratis, acumulen punts perquè també viatgin
de franc els familiars. Aquests
familiars, a més, s’alliberen de
qualsevol multa de trànsit perquè utilitzen el cotxe del diputat, que té un distintiu amb el
qual poden argumentar que
estaven de servei.
Són afirmacions que la Cambra ha mirat de rebatre però que
han estat documentades també
per periodistes com Sergio Rizza i Gian Antonio Stella, autors
del llibre La casta. Stella afirma
que els més estrets col·laboradors del president dels EUA, Barack Obama, cobren 118.500 euros anuals, 15.000 menys que el
que cobren els perruquers del
Senat italià. El mateix president
dels EUA, la principal potència
del planeta i país de 300 milions
d’habitants, cobra 34.416 euros
bruts menys anuals que el president de la província italiana de
Bolzano, de 100.000 habitants,

Luis Durnwalder. I és que la vida
daurada, a Itàlia, s’estén més enllà del Parlament de Roma. El
governador de Nova York, estat
amb 20 milions d’habitants,
guanya 10.612 euros bruts al
mes, menys de la meitat del que
cobra el governador de Sicília, i
només 400 euros més del que
guanya un simple diputat de la
regió de Molise, de 319.000 habitants, tal com detalla un estudi de la Universitat de Pennsylvania citat pel diari Il Corriere.
El mateix diari recorda que segons un estudi del sindicat UIL,
1,3 milions d’italians viuen de la
política i costen a l’estat 24.700
milions d’euros anuals, és a dir,
646 euros l’any per ciutadà.
La creixent indignació ha dut
el govern de Berlusconi a treure
la pols a una reforma constitucional per reduir el nombre de
parlamentaris dels gairebé
1.000 actuals a 500. L’oposició
proposa reduir un altre factor
d’escàndol, les pensions d’or
dels parlamentaris. Ara bé, el pla
per carregar el pes dels sacrificis
a les espatlles de les famílies el
va aprovar el Parlament en només 4 dies. Retallar-se el sou seria qüestió d’un dia, però aquest
dia encara ha d’arribar. ■

Les protestes dels “indignats”
que tenen lloc a Israel contra
l’elevat cost de l’habitatge i
contra la carestia de la vida en
general han arribat als EUA,
on jueus nord-americans han
plantat tendes de campanya
davant la Casa Blanca i a Times Square (Nova York) en
solidaritat amb el moviment.
A Israel, l’oposició ha forçat
una pausa en les vacances
parlamentàries per celebrar
una sessió especial dedicada
als “indignats”. ■ EP

RÚSSIA

Moscou carrega
contra el
president georgià
Rússia va advertir ahir en el
tercer aniversari de la seva
guerra amb Geòrgia que no
refarà les relacions amb
aquesta república exsoviètica
mentre el president Mikhaïl
Saakaixvili, a qui va titllar de
“cas patològic”, continuï en el
poder. L’agost del 2008, Rússia va esclafar una ofensiva
georgiana a la regió secessionista d’Ossètia del Sud després de mesos de tensions. El
conflicte va causar centenars
de morts. ■ REUTERS

ARGENTINA

Un peronista
independent
guanya a Còrdova
El peronista independent José
Manuel de la Sota ha guanyat
les eleccions a Còrdova, el segon districte electoral argentí.
Els comicis se celebraven en
plena campanya per a les primàries del 14 d’agost, que definiran els candidats per a les
presidencials de l’octubre. De
la Sota no s’alia ni amb el govern de Cristina Fernández ni
amb altres sectors peronistes,
però és un nom a valorar amb
vista al 2015.■ REDACCIÓ
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OPINIÓ

Xavier Ferrer

Economista i politòleg
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Obligats a
entendre’ns

L

El dalai-lama abraça Lobsang Sangay, ahir a Dharamshala, a l’Índia ■ HARISH TYAGI / EFE

El nou líder polític del
Tibet promet alliberar el
país del colonialisme xinès

a crisi econòmica que vivim fa estralls en diversos
àmbits de la societat, des dels particulars i empreses
fins als mateixos estats a través de les dificultats per
finançar el deute sobirà. En aquest escenari, hem pogut
comprovar les dificultats polítiques que han tingut els EUA
per trobar una solució a l’ampliació de límit del seu inflat
deute sobirà i les consegüents valoracions del món polític,
la Xina inclosa, i dels mercats, a la tímida solució de compromís a què van arribar republicans i demòcrates. Tot
plegat ha generat una falta de confiança en el futur econòmic i en la capacitat de creixement dels EUA i de la Unió
Europea, fet que ha provocat el nerviosisme dels inversors
i les consegüents turbulències en els mercats del deute
sobirà i les borses. La impressió és que no n’hi ha prou
amb les receptes de reducció de les despeses dels estats
endeutats, pel fet que aquest remei, que aportaria a mitjà i
a llarg termini una reducció del deute, no és suficient per
generar el creixement de l’economia. D’altra banda, en el
món globalitzat, el que passa en un racó de món afecta
tots els altres, de manera que la solució a aquests problemes, perquè sigui eficaç i efectiva, ha de ser també global,
amb l’acord i el consens dels estats importants del món i
dels diferents actors, com són els polítics i els inversors, i,
a més, s’han de fer tots els possibles perquè el que es de-

a Lobsang Sangay anuncia que continuarà la via autonomista a Succeeix com

a primer ministre tibetà el dalai-lama, que es manté com a cap espiritual
Laia
Gordi
Pequín

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

Lobsang Sangay, professor de dret de la universitat Harvard, va jurar ahir
el càrrec de primer ministre del govern tibetà a
l’exili. En una celebració
històrica, ja que és la primera vegada que se separa la figura de líder polític
de la del líder espiritual
–continuarà sent el dalailama–, Sangay va prometre alliberar la seva pàtria
del colonialisme xinès.
El jurament va tenir
lloc a Dharamshala, a
l’Índia, seu de les autoritats tibetanes a l’exili. El
nou kalon tripa també
va voler explicar que
defensa el principi de
no-violència i que continuarà “la via del mig”,
la via política del 14è
dalai-lama, que no busca
la independència del
Tibet sinó “una autonomia significativa”.
El nomenament és
fruit d’unes eleccions ce-

La Xina intenta col·locar el seu ‘panchen-lama’

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

Les autoritats xineses organitzen una estada formativa
al monestir tibetà de Xiahe, a
la província de Gansu, per al
panchen-lama xinès, com
l’anomenen els tibetans. És
l’enèsim intent del govern de
Pequín d’acostar el jove de
vint-i-dos anys escollit per la
Xina a la població tibetana,
que, en canvi, venera el pan-

chen-lama escollit pel dalailama. Tots dos van ser elegits
el 1995, però el nen assenyalat per Tenzin Gyatso va ser
segrestat amb la seva família
per les autoritats xineses,
que asseguren que viuen en
llibertat amb identitats falses
“per protegir-ne la intimitat”.
Pequín reconeix el dalailama com a líder religiós del

La xifra

Les dates

43

20.03.11

—————————————————————————————————

anys té el successor polític
del dalai-lama. Lobsang
Sangay és professor
universitari a Harvard.

lebrades al març entre la
comunitat exiliada, i després que el dalai-lama decidís retirar-se parcialment de la vida pública i
solucionar per mitjà de la
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Tibet, però no com a representant polític. Per això el govern xinès no vol tenir cap
contacte amb el flamant primer ministre tibetà, perquè
representa un govern que
considera il·legal. Aquest juliol, el vicepresident xinès, Xi
Jinping, proper president de
la Xina, va instar el Tibet a
“aixafar el separatisme”.

La cancellera Angela Merkel, amb Sarkozy i el primer
ministre grec, Giorgios Papandreu, el juliol a Brussel·les ■ EFE

cideixi sigui creïble per a la ciutadania. Així, per evitar situacions conflictives i de conseqüències nefastes com per
exemple les que van provocar el crac del 1929, es fa imprescindible i necessària la col·laboració del món polític,
del financer, dels inversors i dels actors socials. És un
d’aquells moments en què s’ha de fer una crida a la responsabilitat de tothom, de tenir sentit d’estat, de ser generosos i pensar més en el bé general que en el privat, i també, si cal, de saber renunciar a privilegis a favor del bé comú. En l’àmbit de la UE, cal concretar un govern econòmic
comú i avançar cap a la unió política, i sobretot evitar els
nacionalismes estatals, tan presents aquests dies i que tant
de mal han portat històricament a Europa. I, en l’àmbit
En la crisi, cal sentit
general, caldrà afrontar les
reformes estructurals i de
d’estat i renunciar
regulació que calguin per fer a privilegis en
més sostenible el sistema.
favor del bé comú
Cal cercar l’estabilitat econòmica i política que permeti
solucionar l’endeutament dels estats i el privat, reduir les
diferències socials i econòmiques dins d’un mateix estat i
entre els diferents estats, donar resposta a les crisis d’aliments com la que pateix Somàlia, equilibrar la demografia,
gestionar la immigració i la producció energètica, i garantir
les llibertats individuals i col·lectives. Ja sé que tot plegat
sembla una carta als Reis, però és que si no s’afronten
aquests reptes potser quan ho vulguem fer ja no hi serem a
temps. Cal que els diversos actors s’entenguin per dissenyar un món millor i més just, un món sostenible.
—————————————————————————————————

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

25.04.89

Hi va haver eleccions entre
els tibetans exiliats, després
que Tenzin Gyatso decidís resoldre la seva successió.

Va néixer Gedhun Choekyi
Nyima, el ‘panchen-lama’ que
el dalai-lama va triar com a
successor espiritual el 1995.

democràcia la qüestió de
la seva successió. Sangay
té 43 anys, va néixer a
l’Índia i no ha pogut visitar mai el Tibet. D’altra
banda, el govern tibetà a

l’exili no és reconegut per
cap estat, i la seva legitimitat davant dels ciutadans tibetans, sense el
catorzè dalai-lama, podria ser qüestionada. ■

—————————————————————————————————
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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

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Excursió en caiac de 2 hores
Amb caiacs autobuidables dobles K2
LLOC: Platja del Port de Llançà
DIES I HORARIS: De dilluns a divendres, del 16 de juny al 14 de setembre
OFERTA 2x1. Preu: 25 euros.
Reserves al telèfon 627 43 33 32 per correu a info@skkayak.com

CELLER LA VINYETA

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

MUSEUS

Urizar (esquerra), Arritxu González, alcaldessa de Zumaia, i un fill de l’homenatjat ■ EFE

Cosmocaixa i
Caixaforum Barcelona

Bildu participa
en l’homenatge a
una víctima d’ETA

LLOC: Cosmocaixa: C/ Isaac Newton, 26, de Barcelona
Caixaforum: Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8, de Barcelona
OFERTA
Entrada gratuïta per a 4 persones, vàlida per a tots dos recintes
Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2011

4T FESTIVAL PORTALBLAU

Estrella Morente

a La coalició va a un acte en record d’un excap patronal de
Guipúscoa a Diu que treballa perquè es respecti tothom

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

4T FESTIVAL PORTALBLAU

Albert Bretcha
BILBAO

Kamel El Harrachi
LLOC: Fòrum Romà, a l’Escala-Empúries
DIA I HORA: Divendres 12 d’agost, a 2/4 d’11 del vespre
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 20 euros

MUSEUS

Museu de la Vida Rural
L’Espluga de Francolí
LLOC: Carretera de Montblanc, 35 de l’Espluga de Francolí
HORARI: El museu obre cada dia excepte els dilluns. De dimarts a dissabte, de 2/4 d’11 a
2 i de 4 a 2/4 de 7. Diumenges i festius, al matí, de 2/4 d’11 a 2
OFERTA
1 entrada gratuïta per targeta

MUSEUS

Museu de Cera de Barcelona
LLOC: Drassanes (sortida Rambla) de Barcelona (metro L3 - verda)
DIES I HORES: De dilluns a divendres, de 10 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 8.
Caps de setmana i festius, d’11 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 15 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

801175-1037821J
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Familiars i amics van recordar ahir a Zumaia
(Guipúscoa) Joxe Mari
Korta, expresident de
la patronal guipuscoana
Adegi, assassinat per
ETA fa 11 anys, en un
acte al qual van assistir
nombrosos representants
del món empresarial
i també polític.
Entre aquests últims,
s’hi van poder veure membres de les diferents formacions que integren Bildu (Eusko Alkartasuna,
Alternatiba i independents). El secretari general d’EA, Pello Urizar, el
membre de les Juntes de
Guipúscoa Enrique Martínez (Alternatiba) i diversos regidors de Zumaia,
entre els quals, l’alcaldessa en funcions, Arritxu
González, del sector independent de la coalició
abertzale, van participar
en un acte al qual, en representació de la Diputació de Guipúscoa i en nom
de Bildu, van assistir la diputada de Joventut i Cultura, Ikerne Badiola, i la
responsable de Drets Hu-

Permís negat a familiars de presos
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Ajuntament de Sant Sebastià, governat per Bildu, ha denegat a l’associació de familiars de presos d’ETA Etxerat
el permís per instal·lar una
txozna (barraca) i un escenari coincidint amb la festa major de la ciutat. El consistori
ha justificat la decisió perquè
a la plaça on l’associació
es volia instal·lar ja hi ha con-

vocat un altre acte. Prèviament, el PP havia reclamat
que no es doni cap permís
a Etxerat perquè no organitzi
“actes reivindicatius en
favor dels terroristes presos”. L’Ajuntament, però, ha
recordat que es tracta d’una
associació “legal que té el
mateix dret que qualsevol
altra a sol·licitar permisos”.

mans i Memòria Històrica, Maria Bidasoro.
Malgrat la no-assistència a l’acte del màxim responsable de les Juntes
Generals, Martin Garitano, Pello Urizar es va
referir a la presència de
Bildu a l’homenatge i va
manifestar que la coalició
abertzale “té el compromís ferm de treballar per
totes les víctimes” i “ho
demostrarà”. “El temps
ens donarà la raó”, va afirmar el dirigent independentista, que va subratllar
que la participació de Bildu en l’homenatge “és
un pas, una petita mostra
que s’anirà accentuant
en els següents mesos”.

En aquest sentit, va
assegurar que la coalició
“té el compromís de
treballar pel respecte de
totes les víctimes”, tot i
admetre que “és una
feina que encara té molt
de recorregut per fer”.
“Crítiques injustes”
Urizar es va referir a les
exigències que des d’altres
formacions es fan a Bildu
perquè condemni ETA. Així, va qualificar d’“injustes moltes de les crítiques” que s’estan llançant contra la seva formació i va dir que tenen
per objectiu “imposar un
ritme, un calendari, que
és el d’altres partits”. ■

| 13

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 D’AGOST DEL 2011

L’OCDE
constata la
desacceleració
de l’economia

Economia
LONDRES
5.068,95
-3,39%

FRANKFURT
5.923,27
-5,02%

PARÍS
3.125,19
-4,68%

BALANÇ

IBEX-35

TÒQUIO
9.097,56
-2,18%

NOVA YORK
10.809,85
-5,55%

ZURIC
4.967,99
-3,95%

Benito
Badrinas

L’organisme apunta
que els grans estats
d’occident i les grans
potències emergents
perden força

2,44%

Nou dilluns negre a les borses, i ja
he perdut el compte de quants en
són des de la caiguda de Lehman
Brothers, el 15 setembre del 2008,
data oficiosa del començament
d’una crisi que de moment no té

Por de la recaiguda

El jutge
autoritza la
venda de
Cacaolat

La divisió de Clesa se
subhastarà a principis
de setembre a un
preu mínim de sortida
de 20 milions d’euros
MADRID

BARCELONA

l 2,15%

l 2,33%

signes de remetre. Més enllà de la
pèrdua de la triple A dels EUA, els
inversors temen una nova desacceleració, que s’emporti la minsa
recuperació que no ha arribat a
consolidar-se, amb alguna excep-

l

ció, a les principals economies
d’Occident. Amb molts països
castigats amb un elevat atur i un
fort endeutament d’administracions, empreses i famílies, una recaiguda ara seria força dolorosa.

La crisi del deute

Les borses ignoren Trichet i
cauen arrossegades pels EUA
DALTABAIX La rebaixa de qualificació dels Estats Units per S&P provoca descensos generalitzats, i places com ara Frankfurt
s’hi deixen un 5% MODERACIÓ La decisió del BCE de comprar bons espanyols i italians fa baixar la seva prima de risc
Xavier Alegret
BARCELONA

Standard & Poor’s (S&P)
va pesar més que la resposta del Banc Central Europeu (BCE) a la crisi del deute, i les borses van caure
amb força en un dels dilluns més temuts dels últims temps. No n’hi havia
per a menys. La històrica
rebaixa del ràting dels Estats Units va obrir una nova era en la qual ni la primera potència és intocable
ni la seva economia tan segura. I així ho van entendre els mercats, que es van
desplomar tot seguint la
tònica de Wall Street.
No va fer falta que obrís
el Dow Jones. Amb el mercat de futurs dels EUA a la
baixa, les borses europees
ja estaven en vermell al matí, amb l’excepció de l’espanyola i la italiana, que veien
que el descens de la seva prima de risc animava els inversors. Però va sortir el sol
a Nova York i Wall Street va
despertar amb importants

Les borses ahir

Prima de risc del bo espanyol
Diferencial amb el bo alemany
a 10 anys en punts bàsics
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Juliol
descensos, la qual cosa va
acabar de deprimir els índex del Vell Continent i va
provocar que es fes el tomb
ràpidament, del verd al vermell, a les borses estatal i
italiana, que van acabar
amb caigudes del 2,4%.
L’Íbex 35 va tancar per sota
dels 8.500 punts, i això no
succeïa des de l’abril del
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Agost
2009. El gran daltabaix, però, el van registrar les dues
grans borses de l’eurozona:
Frankfurt va caure un 5% i
va tornar a valors de fa un
any, i París, un 4,7%.
Bona acollida
La decisió de diumenge a la
nit del BCE de comprar
deute espanyol i italià per

Estat espanyol

-2,4%

Dow Jones

-5,5%

Estats Units

354
33554
34
34
340
40
0

Íbex 35

8

DAX

Alemanya

-5,0%

CAC 40

-4,7%

FTSE 100
Regne Unit

-3,4%

FTSEMIB

-2,4%

França

Itàlia

frenar l’escalada de la prima de risc que amenaçava
de dur aquestes economies al bloqueig no es va
notar a les borses (o no gaire), però sí que es va fer
sentir al mercat del deute.
De fet, aquesta era la intenció de Trichet. Després
de batre rècords pràcticament diaris durant la set-

mana passada, les primes
de risc espanyola i italiana
van tornar ahir a valors
més normals, i van arribar
a baixar fins a cent punts
bàsics. La de l’Estat espanyol, que es va situar divendres en els 371 punts
bàsics, va tancar ahir en
els 289, i la italiana es va
reduir dels 374 als 302.

Trichet i els seus van
aconseguir clarament abaratir els interessos dels
bons de tots dos estats, però també hi van ajudar els
missatges de confiança de
la Comissió Europea, que
ahir va elogiar els moviments del cap de setmana
del BCE, el G-7 i el G-20 per
calmar els mercats, i va valorar positivament les reformes fetes als estats espanyol i italià. Per Brussel·les, són “suficients” i
esvaeixen qualsevol possibilitat de rescat de les seves economies. El president del Consell Europeu,
Herman van Rompuy, es
va felicitar per les mesures
anunciades diumenge per
la ministra d’Economia,
Elena Salgado, “ja que enfortiran la disciplina fiscal
i el creixement”. Per poder
tornar a la confiança, Van
Rompuy va fer també una
crida als estats membres
de la UE perquè aprovin
amb urgència la flexibilització del Fons Europeu
d’Estabilitat Financera. ■
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La crisi del deute

L’OCDE constata una
desacceleració en les
grans economies del món
a La tendència afecta tant els països d’occident com les principals potències
emergents a A l’Estat espanyol s’ha debilitat el creixement moderat
Àlex Vicente
París

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

Un ‘broker’ preocupat, ahir, a Frankfurt ■ REUTERS

Entre els ‘hedge
funds’ i els
temors d’una
nova recessió
a Els mercats avancen una

recaiguda de l’economia mundial
a Els especuladors fan el seu agost
Xavier Alegret
BARCELONA

Tradicionalment l’agost és
un mes d’una alta volatilitat a les borses, en el qual
afloren els especuladors
que busquen el guany a
més curt termini. Aquest
any, però, no només la volatilitat pot explicar el que
està succeint. “És una autèntica bogeria”, relata el
director de renda variable
de Banc Sabadell, Mario
Lodos, sobre la sessió
d’ahir de l’Íbex 35, que va
començar a l’alça però va
acabar amb un fort retrocés. “La rebaixa del deute
dels EUA és suficientment
important per provocar
caigudes, un fet que s’afegeix als dubtes sobre el
creixement de l’economia
mundial”, comenta Lodos.
Com a exemple, explica
que els valors que més van
baixar ahir van ser els de
sectors més cíclics, com
ara el de l’automòbil, malgrat que els resultats empresarials són bons: “El
mercat ha passat de tenir

un focus definit, Grècia, a
tenir-ne molts, i veient
que fins i tot els EUA tenen
problemes amb l’endeutament, el que pesa més és
la por d’un alentiment”.
Xavier Cebrián, gestor
de fons d’inversió de GVC
Gaesco, considera que “les
borses es mouen més per
motius polítics que no pas
empresarials”, ja que les
valoracions de les companyies que hi cotitzen baixen malgrat els seus bons
resultats. Coincideix amb
Lodos en el fet que “estan
descomptant una recessió
futura”, però admet que “a
vegades no obeeixen a motius racionals”. “Què ha
passat amb l’economia
alemanya perquè el Dax
hagi baixat d’un 5%?: res”,
apunta. Pel que fa als descensos, sosté que també hi
juguen el seu paper els
hedge funds, empreses
que compren i venen valors a curt termini. “Els interessa llançar rumors i
aprofiten l’agost, perquè
hi ha poc volum i poden
moure les borses”, diu. ■
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L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)
va alertar ahir d’una possible inflexió del cicle econòmic, després d’observar
una desacceleració incipient de les economies
més desenvolupades del
planeta. Els indicadors
dels 34 estats que formen
part de l’organització van
registrar al juny un descens per tercer mes consecutiu. Segons l’OCDE, podria tractar-se d’un símptoma d’un nou pic en el cicle econòmic, que invertiria la tendència a la recuperació gradual observada
en els últims mesos.
L’índex de l’organització, que es calcula a través
de factors com les comandes industrials, els tipus
d’interès i els sondejos de
confiança, anticipa l’estat
de l’activitat econòmica
durant els dos trimestres
posteriors. Els experts de
l’OCDE van apuntar que,
al juny, “els senyals forts
de canvi dels cicles de creixement van aparèixer als
Estats Units, al Japó i a
Rússia”. La mitjana del
G7, de la zona euro i fins i
tot de les potències emer-

Edifici central de la Borsa de Nova Delhi, a l’Índia ■ SAJJAD HUSSAIN / AFP

El Brasil i l’Índia perden força

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

L’informe de l’OCDE del juny
precisa que, respecte al mes
anterior, els signes de presència d’un possible punt
d’inflexió en l’evolució econòmica es van donar als EUA, el
Japó i Rússia, mentre que en
altres països –Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Regne
Unit, el Brasil, la Xina i l’Ín-

dia– ja hi ha símptomes més
clars d’una desacceleració de
l’activitat. Així, les caigudes
més importants van ser al
Brasil –que va perdre 1,1
punts, fins als 96,6–, l’Índia
–que va deixar-se 9 dècimes,
fins als 96,1 punts– i Itàlia,
que va recular 7 dècimes,
fins als 100,2 punts.

gents com ara la Xina, l’Índia i el Brasil, també van
encaminar-se cap a una fase d’“alentiment”. Amb
aquestes paraules, l’OCDE

semblava insinuar ahir
que es podria tractar del
preàmbul d’una altra recessió, després que la inestabilitat dels mercats hagi

Les agències vigilaran de
prop el deute dels EUA
Redacció
NOVA YORK

Continua la picabaralla entre el govern dels Estats
Units i l’agència de qualificació Standard & Poor’s.
No obstant això, el setge sobre els comptes i l’endeutament nord-americà continua i no es limita a S&P.
Ahir, les altres dues grans

agències de qualificació,
Moody’s i Fitch, van alertar
que estan estudiant la qualificació dels EUA.
Moody’s va advertir que
podria rebaixar la nota del
deute nord-americà, fins
ara la màxima, abans del
2013 si no s’adopten més
mesures per reduir encara
més el dèficit públic. Més
prudent, Fitch, que també

atorga la màxima nota al
deute sobirà dels EUA, va
precisar que encara té
obert el procés de revisió
del seu ràting, revisió que
acabarà a finals d’agost.
No obstant això, l’agència
va celebrar l’acord per elevar el sostre de despesa: el
va considerar “un primer
pas en la direcció correcta”
i va afegir que el risc de

disparat totes les alarmes.
Els indicadors espanyols també registren un
retrocés entre el maig i el
juny (de 101,5 a 101).
Amb tot, l’economia espanyola continua en fase de
recuperació feble i supera
els índexs de França, Itàlia, Portugal i Grècia. Per
entrar en zona de recessió
imminent, els nivells haurien d’acostar-se a 95. Per
sobre de 100, la tendència
és al creixement moderat.
Amb tot, la tendència a recular d’aquest indicador
podria insinuar, segons
l’OCDE, l’arribada d’una
altra fase de recessió. ■

suspensió de pagaments
del país era “extremadament baix”. S&P va rebaixar ahir la qualificació
de Fannie Mae i Freddie
Mac, agències hipotecàries
governamentals, i va advertir als EUA que els països que perden la triple A
triguen com a mínim
nou anys a recuperar-la.
Sobre les caigudes en
les borses, Barack Obama
va llançar un missatge
d’optimisme i va dir que
els problemes del país tenen solució. “Els Estats
Units sempre han estat
i seran un país de triple
A”, va concloure. ■
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La crisi del deute

La Xina retreu les febleses

ACUSACIONS · Considera que la crisi del deute sobirà als EUA i la Unió Europea és fruit de les disfuncions polítiques del
sistema occidental SUPERPOTÈNCIA · Dubta que el país nord-americà pugui mantenir la seva hegemonia militar al món
Tot i que el govern
de Pequín no s’ha
expressat sobre la
rebaixa de la qualificació del deute
sobirà dels Estats
Laia
Units emesa per
Standard & Poor’s
Gordi
(S&P), els mitjans
Pequín
de comunicació xinesos –la veu fidel de les autoritats–
han tornat a l’atac. Ahir, el Diari del
Poble, l’òrgan oficial del Partit Comunista Xinés, defensava a l’editorial que la crisi del deute sobirà dels
EUA i de la Unió Europea és fruit de
les disfuncions polítiques internes
del sistema democràtic occidental.
Segons el text, “la gent alimenta
dubtes creixents sobre la capacitat
de decisió dels estats occidentals, i
això està danyant seriosament la
confiança dels inversors i fa augmentar les turbulències dels mercats”. L’editorial també sosté que
només quan els països deixin de seguir la política dictada des de
Washington i reforcin la seva coordinació amb les economies emergents es restablirà l’estabilitat.
Ahir, Xinhua, l’agència d’informació governamental, va vincular
directament la qualificació negativa
de S&P amb l’enorme despesa militar dels EUA. “Des del col·lapse de la
Unió Soviètica, els EUA, com a única superpotència supervivent al planeta, han confiat en el seu potent
aparell militar per interferir arreu
en les qüestions internacionals i engrandir la seva hegemonia, sense
tenir en compte si l’economia podia
efectivament sostenir una decisió
política del gènere”, va afirmar
Xinhua en un despatx.
Dissabte, just després que es conegués la rebaixa de la qualificació
———————————————————

Els
emergents
també cauen
Ahir les borses
asiàtiques van ser
víctimes també de
la rebaixa de la
qualitat del deute
dels EUA. La borsa
de Xangai va tancar amb un descens del 3,7%, i a
la de Hong Kong,
més internacional,
la caiguda va ser
del 4%. Igual que a
la Xina, la resta de
parquets emergents de l’Àsia
tampoc no van poder evitar els números vermells.

Una dona davant un cartell amb ofertes en un centre comercial a Pequín ■ REUTERS

del deute dels EUA, Xinhua va
exigir en una nota de premsa que
Washington “curi la seva addicció al
deute” i “visqui dintre de les seves
capacitats”. També va apuntar que

el dòlar nord-americà no hauria de
ser la moneda de reserva global.
Els comentaris de la premsa,
malgrat tot, no són una resposta
oficial del govern, que segurament

buscarà una línia més delicada per
no alarmar els mercats ni crear un
conflicte diplomàtic amb els EUA,
però sí que reflecteixen el que pensen en privat bona part dels dirigents xinesos. Es calcula que dues
terceres parts de les immenses
reserves en moneda estrangera
acumulades per la Xina –amb un
valor total de prop de 2.200 bilions
d’euros– són inversions en dòlars.
Aquesta situació converteix Pequín
en el principal creditor de Washington i, alhora, en un dels països més
vulnerables al mal pas del deute
públic nord-americà. Segons l’economista xinés Sun Lijian, al mateix
Diari del Poble, “les víctimes més
afectades [per la rebaixa de qualificació] no seran els EUA, sinó altres
països que en depenen per al seu
benestar, com ara diversos territoris asiàtics que hi estan lligats pel
que fa a l’exportació”. Les principals
exportacions de la Xina van als
EUA. L’exparlamentari xinés
Cheng Siwei, en una entrevista a
l’agència Reuters, recomana a
Pequín que ara “la millor estratègia
és la de no comprar ni vendre” els
bons del Tresor nord-americà.
Amb tot, també ahir, al prestigiós
rotatiu de Hong Kong South China
Morning Post, el cap de redacció,
Wang Xiangwei, va argumentar
que “una breu crisi, tot i que dolorosa, podria donar una oportunitat
als polítics per encaminar l’economia xinesa cap a un creixement
més sa i a llarg termini”. Segons el
periodista, la conjuntura internacional podria ajudar a afrontar la
bombolla immobiliària i la inflació
que afecta el gegant asiàtic i que els
darrers mesos, i previsiblement els
propers, ha marcat la política econòmica restrictiva del país. ■
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L’or supera per primer cop
els 1.700 dòlars l’unça

Buffet minimitza
la pèrdua de la
triple A d’S&P

L’automoció pateix
per una caiguda
del consum

Zapatero i Obama
es coordinen
contra l’alentiment

L’or és un valor refugi, i, en
èpoques de turbulències,
en què les inversions segures
escassegen, el seu preu es
dispara. Ahir va tornar a batre
el seu rècord històric i per
primer cop va superar els
1.700 dòlars l’unça, tant al
mercat de metalls de Nova
York com al de Londres. Els
contractes d’or més negociats ahir, els de venciment al

L’inversor nord-americà Warren Buffet creu que els EUA
haurien de tenir una “cuàdruple A” perquè són “l’economia
més competitiva del món”.
D’altra banda, el professor de
la Universitat de Nova York
Nouriel Roubini va demanar al
BCE una rebaixa de tipus al
0% i la compra de “grans
quantitats” de deute públic
per evitar una altra depressió.

Les accions dels fabricants
europeus i nord-americans
d’automòbils van experimentar ahir un dur càstig a les
borses, per la por que una
recessió acabi reduint les
vendes. A Europa queien Renault (9%), Fiat (9%), BMW
(8,3%) i Volkswagen (6,5%).
A mitja sessió, General Motors perdia un 5,5% a Nova
York i Ford reculava un 6%.

Els presidents de l’Estat
espanyol i d’Estats Units
van acordar ahir coordinar-se
per promoure l’estabilitat i
evitar l’alentiment de l’economia. En una conversa telefònica, Zapatero i Obama van
coincidir en la necessitat
d’accelerar la posada en
marxa dels acords de l’eurogrup del 21 de juliol, segons
va informar La Moncloa.

desembre, es col·locaven en
1.700,9 dòlars a Nova York.
El petroli, en canvi, va
caure arrossegat pels mercats de valors, i el preu del
cru Texas va arribar a baixar
més d’un 4% a Nova York,
fins als 83 dòlars el barril.
El Brent, de referència a
Europa, va caure gairebé un
3%, fins als 106,1 dòlars el
barril al mercat de Londres.
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L’inversor nord-americà
Warren Buffet ■ ARXIU
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Clesa vendrà el 95% de
Cacaolat per un mínim
de 20 milions d’euros
a Nueva Rumasa necessita ingressos per afrontar un deute de 1.112 milions amb
els treballadors a Vichy Catalan presenta un aval per comprar la firma làctia
Redacció
BARCELONA

L’administració concursal
de Clesa, l’empresa de productes lactis del conglomerat en fallida Nueva Rumasa, vendrà el 95% de les
accions de Cacaolat per un
import mínim de 20 milions d’euros. Això és el
que ha establert el jutjat
mercantil número 6 de
Madrid, acceptant la sol·licitud que els administradors judicials de Clesa havien plantejat el 29 de juliol passat. El 5% restant
de les accions de Cacaolat
pertany a la societat d’inversions Esteve Cavaller,
de l’empresari Manuel Esteve, que forma part del
capital de l’empresa des de
finals de l’any passat. L’acte del jutge Francisco Javier Vaquer exigeix també
que els compradors es
comprometin a continuar
l’activitat almenys durant
cinc anys, i que presentin
un projecte industrial que
Cacaolat desenvoluparà a
Catalunya i Aragó.
Clesa està en situació
de fallida des del maig, i està obligada a buscar ingressos per afrontar els
deutes que acumula: almenys 1.112 milions d’euros, amb uns actius de
304,76 milions. És l’empresa del grup Ruiz Mateos amb més dèficit patrimonial i, a més, la compa-

La campanya ha començat a les comarques de Lleida i de
Girona dues setmanes abans de l’habitual ■ M. LLADÓ

La collita de
poma creix un
4% a Catalunya
a Bones previsions de qualitat i preus

en l’inici de campanya a Girona i Lleida

nim requisit per ser
candidat a quedar-se les
accions a la venda d’aquesta divisió de Clesa.
Uns altres grups interessats a lluitar per Cacaolat són la Corporación Asturiana Peñasanta –propietària de Central Lechera Asturiana–, el fons Victory Corporate i la firma
Roures Reengieneering.
El grup Leche Pascual va
anunciar recentment que
es retirava del procés.
Aquests grups que estan interessats en Cacaolat hauran de notificar-ho
per escrit al despatx de
l’administrador auditor de
Clesa abans del 16 d’agost,
i podran presentar ofertes
fins al 5 de setembre. ■

La collita de pomes a Catalunya creixerà enguany
un 4%, gràcies a l’increment de producció prevista a les comarques de Girona. En aquesta demarcació, l’augment s’estima en
un 22% a causa de l’entrada en producció de noves
plantacions, a un major
rendiment de les explotacions i a una previsió de
gran collita en poma de
tardor o tardana, concretament per les varietats
Fugi i Pink Lady, segons
va anunciar Afrucat, l’associació de productors
catalans de fruita.
La previsió és de
324.980 tones en total.
Lleida, tot i ser encara el
principal productor cata-

là, amb 226.000 tones,
baixarà un 3%, bàsicament per l’arrencada de
pomeres. Els pagesos lleidatans opten per fruita de
pinyol i peres i abandonen
progressivament la poma.
Girona, en canvi, arribarà
a 95.780 tones, un terç del
total. Tarragona sumarà
1.500 tones, un 2% més, i
les comarques barcelonines produiran 1.700 tones
més de pomes, és a dir, un
augment del 7% respecte
de la campanya passada.
Les condicions climàtiques han permès que Lleida i Girona hagin avançat dues setmanes la collita. Segons Afrucat, les
previsions de qualitat i
preus són bones, tot i el
nerviosisme dels mercats pels baixos preus de
la fruita de pinyol. ■

BIOTECNOLOGIA

FORMACIÓ

AUTOMÒBIL

TÈXTIL

AB-Biotics creixerà als EUA,
Europa i Llatinoamèrica

Esade formarà
empresaris de
països emergents

GM acomiadarà
2.000 empleats
al Vell Continent

Dogi perd
4,7 milions al
primer semestre

El consell d’administració de
la biotecnològica catalana
AB-Biotics proposarà a la junta general d’accionistes una
ampliació de capital per tal de
posar en marxa un pla d’expansió internacional als Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, França, Turquia, Mèxic i el Brasil. L’objectiu de la
companyia, que té cinc productes al mercat i diversos en
fase avançada, és reforçar
l’activitat comercial i tenir

L’escola d’administració i direcció d’empreses Esade s’ha
unit a la Global Business
School Network, formada per
més de 40 escoles de negocis
de 25 països. Aquesta organització, amb seu a Washington,
va néixer el 2003 amb l’objectiu de millorar les capacitats
tècniques i les oportunitats
d’empreses locals a països
emergents –com ara el Brasil,
Egipte i el Senegal– a través
de l’educació.■ REDACCIÓ

El grup automobilístic nordamericà General Motors preveu reduir la seva plantilla a
l’Estat espanyol, el Regne Unit
i Bèlgica entre aquest any i el
que ve mitjançant un programa de baixes voluntàries per
als seus treballadors. GM, que
ja ha acomiadat cinc mil treballadors aquest any a Europa i que ha tancat la seva fàbrica a Anvers (Bèlgica), calcula que les baixes li costaran
283 milions d’euros.■ EP

L’empresa tèxtil catalana Dogi ha perdut 4,7 milions d’euros en el primer semestre de
l’any. Les vendes del grup
controlat per la família Domènech han estat de 26,9 milions d’euros, un descens de
l’11% respecte del mateix període de l’any passat. Tot i això, per primera vegada des de
l’inici de l’any les comandes
han experimentat un creixement del 18% en comparació
amb les de l’any passat.■ EFE

Instal·lacions de Cacaolat, al Poblenou de Barcelona ■ JOSEP LOSADA / ARXIU

La xifra

La data

129,46

05.09.11

—————————————————————————————————

milions d’euros és la valoració dels actius de Cacaolat,
amb un deute de 29,79
milions d’euros.

nyia deu tres mesos de sou
endarrerits i d’indemnització mínima legal als
seus treballadors.
Interès de Vichy Catalan
L’administració concursal
de Clesa i el seu comitè
d’empresa van acordar la
setmana passada l’ERE
extintiu per als 361 em-

presència directa als països
en qüestió. Si l’expansió
s’aprova, consistirà en l’adquisició de laboratoris i empreses als països citats, o bé
establir acords comercials i
logístics amb firmes locals,
segons ha informat el grup en
un comunicat. AB-Biotics,
fundada per Miguel Ángel Bonachera i Sergi Audivert, va
començar a cotitzar al Mercat
Alternatiu Borsari el juny de
l’any passat.■ REDACCIÓ
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S’acaba el termini per presentar una oferta de compra
per obtenir el 95% de les
accions de Cacaolat.

pleats de la planta madrilenya, fet que comportarà
el tancament d’aquesta
unitat. Entre els grups
empresarials interessats
a comprar Cacaolat destaca sobretot Vichy Catalan,
que ja ha presentat al
jutjat mercantil número
6 de Barcelona els tres
milions d’euros d’aval mí-

Miguel Ángel Bonachera i
Sergi Audivert, d’AB-Biotics

Joan Tort
LLEIDA
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Borsa

Cotització
de l’euro
1 euro

COMENTARI

Dòlars EUA

1,4193

Lliures esterlines

l 0,8677

L’Íbex 35 va registrar ahir nivells del 2009 després
d’una caiguda del 2,44%,
fins als 8.459 punts. La davallada reflecteix que la
compra de bons espanyols i
italians feta pel Banc Cen-

Compra de deute
insuficient

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

Mín.
d’ahir

l 1,0657

tral Europeu no genera confiança en les companyies
dels dos països, malgrat
que els diferencials del seu
deute hagin agraït l’ajuda,
amb un alleugeriment fins
als 290 punts bàsics de la

Mercat Continu

Font: Infobolsa
Var.
any %

Negociats

Adolfo Dom.
7,45
7,60
7,47 -0,80 -10,75
Alba Corp. Finan.
32,70 35,00 32,70 -4,36 -14,98
Almirall
5,96
6,30
6,14 1,66 -9,97
Amper
2,78
2,99
2,78 -2,80
-4,14
Antena 3 TV
4,34
4,91
4,38 -4,37 -36,98
Aperam
13,02 14,25 13,02 -11,85 -53,91
Azkoyen
1,76
1,90
1,82 -4,21 -11,44
B. Pastor
2,85
2,92
2,86 -0,69 -23,63
B. Valencia
1,07
1,18
1,07 -2,73 -67,38
Banesto
4,51
4,84
4,54 -3,14 -26,77
Barón de Ley
42,24 46,50 42,31 -7,82 -5,96
Bayer
47,00 51,80 48,50 -1,02 -12,61
Befesa
- 23,22 0,00
51,27
Bodeg. Riojanas
6,10
6,10
6,10 0,00 -14,08
CAF
342,60 359,80 345,65 -3,11 -11,37
CAM
4,00
4,25
4,00 -1,72 -42,78
Campofrío
5,70
5,97
5,79 -0,17 -21,97
Catalana Occ.
14,09 15,02
14,11 -3,95
9,55
Cem. Portland
10,03 10,78 10,48 3,46 -13,74
Cepsa
27,86 27,98 27,98 0,00 53,06
Cie Automotive
5,60
5,86
5,60 0,00 16,91
Cleop
2,77
3,09
3,09 -6,65 -62,55
Clínica Baviera
7,30
7,35
7,35
1,52
2,08
Codere
8,20
8,70
8,26 -2,82 -4,62
Corp. Dermo.
1,20
1,31
1,20 -6,61
-6,61
CVNE
15,35
15,35
15,35 0,00
4,42
Dia
2,57
2,82
2,60 -1,10 -24,72
Dinamia
6,44
6,48
6,44 0,00 -26,65
Dogi
0,64 0,00
0,00
Duro Felguera
5,05
5,37
5,15 -1,90 -2,46
EADS
19,79 21,42 19,79 -9,80
9,40
Elecnor
9,53 10,00
9,53 -3,05
-4,51
Ence
2,11
2,31
2,15 -4,87 -9,66
Enel Green Power
1,51
1,71
1,51 -5,56
-4,37
Ercros
0,80
0,90
0,81 -7,11 13,45
Esp. Zinc
1,05 0,00
0,00
Europac
3,42
3,65
3,45 -3,23
-1,57
Ezentis
0,19
0,21
0,19 -5,47 -58,33
FAES
1,44
1,60
1,46 -3,32 -46,61
Fergo Aisa
0,16 0,00 -17,95
Fersa
0,83
0,92
0,84 -4,02 -30,71
Fluidra
2,55
2,70
2,67
1,52 15,58
Funespaña
7,18
7,50
7,48 -0,13 10,81
GAM
1,10
1,41
1,18 -18,62 -21,85
Gral. Invers.
1,75 0,00
0,29
Grupo San Jose
3,10
3,41
3,11 -5,76 -40,08
Iberpapel gestión
13,45 14,22 14,01 -3,04
-3,18
Inbesòs
0,33
0,37
0,33 -7,04 -79,50
Indo
0,60 0,00
0,00
Inm. Colonial
Inmob. del Sur
10,10
10,15 10,10 -0,79 -22,31
Inypsa
0,98
1,00
1,00 -8,68 -41,69
Jazztel
3,50
3,88
3,50 -8,14
-1,41
La Seda Barcelona
0,08
0,08
0,08 -1,28 22,22
Laboratorios Rovi
5,20
5,37
5,25 -3,49
9,37
Lingotes espec.
3,26
3,62
3,30 0,00
-1,20
Martinsa-Fadesa
7,30 0,00
0,00
Metrovacesa
1,13
1,39
1,13 -14,39 -79,79
Miquel y Costas
18,60 21,38 19,20 -3,03 -14,74
Montebalito
1,51
1,55
1,55 9,54
-3,13
Natra
1,15
1,22
1,15 -0,43 -44,44
Natraceutical
0,22
0,25
0,23 -8,00 -31,55
NH Hoteles
3,19
3,58
3,19 -7,27 -6,04
Nicolás Correa
1,78
1,78
1,85 0,00 25,00
Pescanova
25,00 26,05 25,00 -2,57
1,63
Prim
4,95
5,06
4,95 -1,98
-5,35
Prisa
1,04
1,24
1,08 -9,28 -29,51
Prosegur
28,36 30,32 28,36 -4,54 -32,68

1.076
52.362
309.526
14.668
772.257
4.463
5.887
35.117
1.603.769
470.950
1.289
839
25
8.355
46.266
29.721
64.725
11.712
27.187
60.279
880
1.450
21.156
13.465
130
6.941.864
17.738
150.830
35.477
5.757
764.382
20.025
573.621
80.296
652.777
228.966
146.616
11.956
5.915
155.558
14.328
5.802
506.369
341
4.381
1.668.124
6.247.076
49.501
5.898
576.223
3.230
3.921
4.610
66.679
718.572
418
34.303
1.225
2.465.874
90.387

Nom. Títols

Francs suïssos

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %
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ÍBEX 35
Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
dia %

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

16,36
10,58
60,22
9,63
25,94
12,38
16,07
3,23
2,32
3,83
6,35
18,59
3,34
12,35
13,98
18,24
17,38
7,62
4,01
13,05
13,40
2,16
5,06
55,61
11,69
2,17
17,80
34,74
18,56
4,57
6,35
24,66
5,08
14,35

17,82
11,39
64,30
10,11
27,08
13,13
17,69
3,45
2,50
4,20
6,93
19,50
3,68
13,01
14,71
19,50
18,44
8,29
4,47
13,73
14,20
2,32
5,42
58,96
12,25
2,35
19,53
36,73
19,76
5,19
6,96
25,98
5,60
15,25

16,46
10,63
60,98
9,66
25,98
12,38
16,07
3,27
2,35
3,88
6,38
18,80
3,36
12,40
13,98
18,39
17,38
7,76
4,02
13,05
13,43
2,16
5,06
55,61
11,70
2,17
18,01
34,80
18,64
4,66
6,37
24,74
5,11
14,35

-4,47
-2,88
-2,88
-3,01
-1,55
-4,18
-9,67
0,15
0,00
-1,90
-1,77
0,03
-6,02
-2,71
-1,55
-2,78
-2,11
-4,43
-6,92
-1,40
-4,11
-5,92
-2,52
-2,93
-3,35
-1,19
-5,14
-2,34
-2,10
-5,77
-1,15
-1,57
-5,95
-2,51

-10,45 1.140.927
-21,03 5.512.848
15,06 461.802
-26,38 2.203.114
-25,94 1.308.459
-21,05 5.296.555
-43,44 1.677.152
-14,82 16.059.467
-20,44 11.442.549
-6,74 4.589.939
-15,67 69.115.306
5,44 531.823
-15,75 9.008.501
-21,67 1.426.143
-6,30 2.128.242
-4,69 767.307
-11,60 1.199.124
4,41 5.896.545
-29,57 10.314.479
13,53 4.049.915
31,62 3.861.344
-35,52 5.953.950
-12,29 41.325.560
-0,75 2.166.543
-8,49 1.755.190
4,19 15.070.142
-20,60 1.384.615
-1,15 743.498
-10,62 10.395.674
-1,98 2.228.363
-19,65 139.822.380
-48,05 1.188.807
-37,96 4.253.838
-15,44 43.742.850

Var.
dia %

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

Var.
any %

Negociats

Nom. Títols

Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

Var.
any %

Negociats

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

0,60
0,13
1,32
0,20
4,93
1,22
0,60
0,30
1,15
5,43
1,45
0,29
0,39
1,40
1,87
1,69
12,68
3,00
0,04
0,16
19,39
24,11
2,50
6,26
8,90
1,82

0,65
0,15
1,39
0,20
5,03
1,41
0,66
0,33
1,27
6,05
1,60
0,37
0,42
1,45
2,05
1,87
13,00
3,00
0,05
0,18
20,15
25,20
2,65
6,86
9,35
1,99

0,60 -0,83
-3,23
0,13 -2,96 48,86
1,32 -5,71 -15,38
0,20 0,00 -15,97
5,00 0,20
2,04
1,23 -10,58
-1,21
0,60 -7,69 -35,48
0,31 -5,54 -26,90
1,16 -5,69
2,20
5,43 -8,59 -21,87
1,55 4,03
6,90
0,31 -8,82 -70,19
3,45 0,00 46,81
0,40 -4,53
-4,31
1,40 -3,45 -39,13
6,15 0,00
11,21
1,88 -4,82 -24,40
1,70 -4,49
-7,10
12,70 0,16 24,63
3,00 0,00 -14,29
0,04 -4,44 -23,21
0,17 -5,62 -17,24
19,61 0,05 -8,36
24,11 -2,59 -14,99
2,58 -4,27 -26,07
6,26 -3,40 -35,66
8,95 -2,19 -15,09
1,83 -4,44 -33,82

22.063
2.787.335
108.299
4.200
12.116
170.978
80.855
286.248
299.991
518.966
208.376
8.602.529
25.907
14.098
301.965
128.109
3.610
1.876
4.496.297
375.575
3.269
226.644
24.159
103.067
444.304
398.818

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

l
prima de risc espanyola.
La sessió, però, va quedar
marcada per la caiguda
de Wall Street, que va
arrossegar el conjunt de
parquets europeus, entre
els espanyols i italians.

Banco Popular
va obtenir els millors
resultats ahir de la
banca en pujar un
0,15%, mentre que el
Sabadell no va variar

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

Font: Infobolsa

Anterior

Actual

Variació %

774,42
965,54
726,87
980,73
288,52
702,32
533,46
248,27
1.933,12
88,49
664,82
1.708,71
14.702,40
10.587,90
13.121,00
15.676,90

754,94
929,23
710,45
947,12
270,35
681,81
517,61
238,80
1.885,41
85,69
643,80
1.654,70
14.165,20
10.238,60
12.761,90
15.230,50

-19,48
-12,10
-17,00
-33,61
-18,17
-20,51
-15,85
-9,47
-47,71
-1,88
-14,12
-36,28
-537,20
-304,30
-351,00
-416,50

872,09
845,90
852,65
877,48
920,31
937,38
970,90
717,92
874,17
953,65

846,13
822,88
824,01
831,00
892,69
916,76
935,99
672,02
853,16
902,45

-17,84
-23,02
-10,66
-46,48
-27,62
-20,62
-34,91
-45,90
-21,01
-51,20

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

Índexs generals

Font: Infobolsa

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

Actual

Variació%

643,80
10.702,53
14.165,29
10.238,67
8.459,40
2.807,10
857,67
862,51
1.361,40
2.286,91
5.068,95
5.923,27
3.125,19

-2,15
-2,57
-3,65
-2,89
-2,44
-3,26
-2,33
-2,41
-2,98
-3,72
-3,39
-5,02
-4,68

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

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

Metalls

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

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

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

Font: SEMPSA
Joyería y Platería

Or
Londres (euros/unça)
1.195,210
Madrid (euros/g) [brut]
40,733
Madrid (euros/g) [manufac.]
43,038
Plata
Londres (euros/unça)
27,9582
Madrid (euros/quilo)
1.213,48
Platí
Madrid (euros/g)
46,524

Font: Banc d’Espanya
Rendibilitat
Interna del
deute públic

Mibor
a 1 any

Euribor
a 1 any

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

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

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

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

Font: Infobolsa

1,72
86,00
103,14
99,43
99,90
96,80
-
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Punt de Vista
LES NOVES TECNOLOGIES ESTAN
CANVIANT LA PREMSA PERÒ NO
HAN DE FACILITAR LA IMPUNITAT

Joaquim Coello

Enginyer

Els diaris d’ara
E
l 1833 es crea un nou diari a Nova
York, The Sun, que incorpora publicitat a les seves pàgines. El complement d’ingressos que això suposa permet millorar la qualitat del diari i
reduir-ne el preu. En dos anys se n’arriben a
vendre 15.000 exemplars, quan del diari
més venut a l’època no en circulaven més
de 5.000 còpies. Al llarg del segle XIX la difusió dels diaris augmenta imparablement.
A partir del 1900 les notícies radiofòniques, que apareixen el 1920, la televisió, el
1950, els noticiaris de 24 hores per cable, el
1980, i les notícies per internet a partir del
1990 redueixen el creixement i la difusió
dels diaris de paper, que actualment tenen
una circulació per habitant, als EUA, que és
només el 40% de la que era el 1900.
La premsa mundial escrita creix del
2005 al 2009 un 6%, però a Europa decreix
un 8% i als EUA, un 11%, mentre que creix
un 13% a l’Àsia i un 30% a l’Àfrica. La circulació mundial de diaris és ara de 500 milions d’exemplars. Els diaris en paper no
són, certament, una cosa del passat...

LA REDUCCIÓ DE LA DIFUSIÓ DE LA PREMSA

escrita en els darrers anys a Europa i als
EUA està lligada a l’aparició de Facebook
i Twitter, en què la penetració és superior
al 50% de la població, mentre que a la
Xina i a l’Índia no arriba al 5%. En teoria
la informació que circula per les xarxes
hauria de facilitar i enriquir el contingut
dels diaris escrits si se sap com estructurarla i processar-la. És una oportunitat fins
ara desaprofitada.
És encara avui la televisió el mitjà més
comú per rebre informació i notícies per a
la població dels EUA i la UE, però internet
ha passat del quart lloc al segon com a proveïdor d’informació, superant clarament
els diaris i la ràdio en els darrers anys.
Possiblement la premsa escrita ja és a Occident més d’opinió que d’informació.

SOMEKAWA
ELS GRAN DIARIS: ‘FINANCIAL TIMES’, New
York Times i Wall Street Journal, comencen a fer pagar per entrar a la seva edició
electrònica. Alguns ho fan limitant l’accés a
les notícies especialitzades però no les generals, i d’altres limitant el nombre de visites. Més del 50% de les entrades a l’edició
d’un diari electrònic provenen de lectors

L’INVENT DEL ‘SUN’, ÉS A DIR, LA PUBLICITAT

com a font essencial de finançament de
la premsa escrita, és encara el que la manté. Als EUA suposa el 80% dels ingressos,
i a Europa és del 50%, però internet està
portant els diaris a una autocompetència
destructiva perquè molts publiquen en
format electrònic gratuïtament les mateixes notícies que publiquen en format
paper, i això porta a la reducció d’ingressos
per la disminució del nombre de diaris
venuts i per tant a la reducció de la publicitat. Els anunciants volen arribar al gran
públic, i quan la difusió baixa paguen
menys pels seus anuncis... És un cercle
viciós que podria no tenir fi.
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Avui la neutralitat dels
mitjans de comunicació
està sent substituïda
per la transparència
com a atribut més valuós

que només en fan una, i menys del 10% dels
lectors hi fan més de 10 visites al mes; per
tant, la mecànica és limitar el nombre d’entrades que un lector pot fer a un diari electrònic a partir de les quals ha de pagar. Això
tindrà dues conseqüències: crearà ingressos complementaris al diari i li donarà una
més gran difusió, i per tant millorarà
l’atractiu per als anunciants. Als EUA, on
els diaris es venen majoritàriament per
subscripció, la inclusió de la visita sense pagament a l’edició electrònica per als subscriptors pot ser una bona manera d’acostumar-los a pagar per aquest servei.
LA GRAN CONCENTRACIÓ DE DIARIS el segle
XX, pels avantatges de la massa crítica
i darrerament la possibilitat de fer edicions
múltiples a diferents indrets de la geografia, ha portat els diaris a una recerca
de neutralitat i no partidisme perquè els
llegeixen persones de diferents orígens
i ideologies. Això era radicalment diferent
el segle XIX, quan opinió i notícies se

superposaven i els diaris i les
gasetilles es confonien. A partir
de l’any 2000 l’aparició d’un
neoconservadorisme incisiu i
l’ús d’internet, en què tothom
pot expressar el que vulgui, han
introduït novament amb èxit a
les televisions i diaris el partidisme com una característica que
és apreciada pel gran públic.
La Fox, cadena de Rupert Murdoch, radicalment conservadora,
ha quadriplicat la seva audiència
del 2000 al 2010, mentre que
una de més neutra com la CNN
només l’ha mantinguda.
La possibilitat de tenir televisions i diaris locals que permeten
les noves tecnologies ens retorna
al particularisme i localisme del
segle XIX, “tornem al cafè” diu
l’Economist. Abans les notícies
circulaven a través del boca-orella;
ara, a través de les xarxes nascudes des d’internet. Això fomenta
l’aparició de diaris més sectaris, la
dependència dels quals respecte
de grups econòmics o polítics ja
no s’amaga ni es dissimula.
És cert que avui la neutralitat
dels mitjans de comunicació està
sent substituïda per la transparència com a atribut més valuós;
és a dir, es pot dir el que es vulgui s
i se’n revela l’origen, encara que
no es reveli la manera com s’ha
obtingut la notícia. Wikileaks
n’és l’exemple paradigmàtic.

LES PRÀCTIQUES D’UN CERT TIPUS de
premsa com la violació de la intimitat de
les persones per aconseguir la notícia que
l’escàndol Murdoch ha tret a la llum, o la
manipulació de la informació i la notícia
del grup de comunicació de Berlusconi,
Mediaset, si mai s’evidencia més clarament, poden suposar un trencament en
aquesta espiral informativa a què darrerament hem estat exposats i en què sembla
que tot està permès per la mai prou ponderada llibertat d’informació.
És cert que la premsa del segle XXI
serà diferent de la dels dos segles anteriors
tant per la tecnologia com per la difusió,
però el que és important és que no hi hagi
impunitat respecte del que es publica i
s’opina. La veritat, la defensa de l’honor i
la intimitat de les persones han de ser
preservades si volem mantenir les llibertats. Si parlem de llibertats, sempre hi ha
d’haver límits i equilibris, les tecnologies
modernes no ho fan certament més fàcil.
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Professor i investigador
de genètica de la UB i
divulgador de la ciència

Vacances i estrès urbanita

S

ovint, quan estem cansats o
massa enfeinats, diem, no sempre encertadament, que estem
estressats. Des d’un punt de
vista psicològic l’estrès es defineix
com la tensió mental o corporal provocada per una situació física o emocional que percebem amenaçadora. Comporta un conjunt de reaccions fisiològiques, com ara canvis hormonals i acceleració del ritme cardíac, i provoca
alteracions de la conducta (ansietat,
irritabilitat, insomni...). Un cert nivell
d’estrès es considera fisiològicament
positiu perquè permet a l’organisme
adaptar-se ràpidament a l’entorn i defensar-se de les possibles amenaces,
però si es manté de forma continuada
té efectes perjudicials per a la salut.

MOLTS URBANITES APROFITEM les vacances –i si pot ser també els caps de
setmana– per gaudir, d’una o altra
manera, de la natura i els espais rurals, i desestressar-nos. Fa temps que
es va relacionar la vida urbana amb
un increment del risc de tenir determinades malalties mentals, com ara
depressió, ansietat i esquizofrènia.
Ara, Nature acaba de publicar un treball en què s’ha analitzat quines àrees
del cervell resulten més afectades per
la vida urbana en condicions d’estrès,
les conclusions del qual fan venir encara més ganes de gaudir de la natura i
de fer-la gaudir als més menuts.

LA
PUNXA
D’EN
JAP

Joan
Antoni
Poch
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ELS INVESTIGADORS VAN MESURAR l’activitat cerebral de persones nascudes i
crescudes en ambients urbans i rurals
mentre realitzaven un test d’estrès, i
les van comparar. Aquest test consistia a resoldre operacions aritmètiques
sota pressió, concretament tenir poc
temps i rebre interaccions visuals negatives per part de l’experimentador,
unes situacions molt freqüents en
l’àmbit laboral –i escolar i familiar–
que fàcilment es poden percebre com
amenaçadores. Aquesta situació va
provocar a tots els subjectes estudiats
un increment de ritme cardíac, pressió sanguínia i insalivació, uns efectes
que es vinculen a situacions d’estrès i
en què intervé l’hormona cortisol, i
també un increment d’activitat cerebral en àrees relacionades amb el control de les emocions i l’estrès. Curiosament, però, dues d’aquestes àrees
s’activen de forma diferent en funció
de l’origen de la persona, urbà o rural.

És bo que aprofitem el
lleure i les vacances per
gaudir d’espais oberts i
natura, cal que tinguem
cura que també ho
facin els nostres fills

El nivell d’activació de l’amígdala
cerebral, que està implicada en el
processament i emmagatzematge de
reaccions emocionals, en la mida de
les xarxes socials i amb el sentiment
de privacitat, depèn de la mida de la
ciutat on l’individu resideix actualment. I l’anomenat còrtex anterior
cingulat, implicat en la detecció de
processos d’error i conflicte (del tipus
“hi vaig o no hi vaig”), s’activa de forma diferent en funció del temps que
el subjecte ha viscut en una ciutat
durant la seva infantesa.
A MÉS, LES PERSONES que de petites han
viscut més temps en una ciutat tenen
menys connectivitat entre aquestes
dues regions. Aquesta mateixa poca
connectivitat es pot produir també
per causes genètiques, i s’ha relacionat amb un major risc de tenir malalties psiquiàtriques. La conclusió científica és òbvia: en aquests circuits
neurals convergeixen els factors ambientals i genètics que modulen el
risc de tenir malalties mentals, i es
veuen clarament influïts pel lloc on
es viu –urbà o rural– i pel temps que
s’ha viscut en una ciutat durant la
infantesa. Però encara hi ha una
altra conclusió, ad hoc: és bo que aprofitem el lleure i les vacances per gaudir
d’espais oberts i natura, i molt especialment cal que tinguem cura que
també ho facin els nostres fills.

LA COLUMNA

Que guanyi
el millor
Bernat
Dedéu

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

Filòsof i músic

En política, els processos de renovació mai no han existit. Si els partits
els parlen alguna vegada de cares
noves o de congressos fets des de
baix, disposin-se a col·locar-se bé
la bitlletera, perquè hi ha altes probabilitats que els la pispin. La política
mai no comença de zero, i –com tot
afer amb el seu art i trampa– és bo
que sigui així. L’últim sidral d’ERC ho
certifica: la futurible nova presidència encapçalada per Junqueras, i la
seva direcció, pretenen desbancar
Joan Ridao de la poltrona a Madrid,
sota l’excusa d’un candidat renovador dit Alfred Bosch. El frau del vodevil és doble: primer, perquè Bosch
ha estat militant d’ERC d’un temps
ençà i, al seu torn, fou un dels intellectuals senyera d’un tal Josep Lluís,
que el va nomenar coordinador de
l’àrea d’història i pensament contemporani de la direcció general d’Acció
Departamental (una d’aquelles entitats que a casa tota la vida hem anomenat xiringuito, per la qual es cobraven més de trenta mil euros
l’any), actualment regentada per
un altre esperit independent: el
professor Ferran Sáez...
Paral·lelament, la nova direcció
–tot i l’aparició esperançadora de
Junqueras– no deixa de ser una macedònia de la gent criada a l’ombra
de Joan Puigcercós i de dues persones de l’equip més íntim de Jordi
Portabella (Oriol Amorós i Ester
Capella). Per tant, si Junqueras
és president d’Esquerra, desenganyem-nos, és perquè la vella guàrdia
ho ha disposat així. I la disputa Ridao-Bosch no és sinó l’enèsima reedició de la lluita entre Puigcercós i Carod. No seré jo qui acusi ERC de ser
un partit únicament marcat per les
lluites caïnites. L’enemistat i la guerra oberta formen part de la vida de
tots els partits, com mostra l’estima
que es tenen Mas i Duran o Aguirre
i Rajoy. La ineptitud d’ERC no és
no saber evitar la lluita entre dues
o més faccions, sinó la incapacitat
supina del partit per treure profit
dels conflictes per guanyar fortalesa
i tirar endavant. Una ineptitud que
–al límit– fa que haguem de fer passar per nou allò que ja és vell i que
ha tingut l’èxit sabut... Dit això, sort
a tots dos, i que guanyi el millor.
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En què
creus tu?
David
Castillo

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

Escriptor

“Tres passions simples però irresistiblement fortes han governat la
meva vida: el desig d’amor, la cerca
de coneixement i una aflicció insuportable pel sofriment de la humanitat”. Amb aquest inici de la cèlebre
autobiografia de Bertrand Russell comença el pròleg Fernando Broncano
a l’edició d’En què crec jo, traduïda
per primer cop en català per Proteus,
en versió de Mercè Capdevila.
Tot i ser un idealista, no hem
d’oblidar que Russell va ser matemàtic i una de les especialitats que va
conrear com a filòsof va ser la lògica.
La lectura estiuenca d’aquest irresistible manual m’ha fet recordar quan
el seguíem i el valoràvem perquè era
capaç d’introduir-nos en una plataforma vital ètica sense adduir fórmules ideològiques que havien dut el
món a l’apocalipsi. Ferm defensor de
la pau durant la Guerra Freda, Russell no era un somiatruites que ens
volgués sotmetre a la natura com els
hippies. Heterodox, el pensador podia associar Déu a la veu de la consciència o reflexionar que el model
històric més recomanable era la llibertat d’Atenes per davant del despòtic Imperi Romà. Enmig de la dissuasió nuclear que va marcar moltes dècades de la postguerra, el nostre home deia que una de les principals preocupacions dels moralistes científics
ha de ser combatre la por, “mitjançant un augment de la seguretat i fomentant el coratge”. En una civilització dominada pels porucs o els temeraris, una educació que equilibrés les
pors dels humans ens faria sens dubte més feliços i intel·ligents.
En qualsevol cas, llegir Russell seria un bon antídot perquè indueix al
respecte i al diàleg. En comptes de
tants debats sobre els ordinadors a
les aules, ens podríem preguntar sobre la possibilitat que els nois memoritzessin aquestes lliçons. Resulten
lleugeres i aclaridores, més digestives que un programa de televisió.
Ens poden amenitzar sota el parasol. Només costen 12 euros!

EN
SÍSIF

Jordi
Soler
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ERC i el ‘Titanic’
b ERC, des de principi del
2011 ja ha perdut 2.300 militants, que suposen una pèrdua de més del 25% del total
de la militància. No és com la
creació del PI, és molt pitjor.
Aquest cop l’escissió és amb
la ciutadania, ERC perd el
que la connectava amb la societat civil i passa a ser una
relíquia del passat. El Titanic
va ser el vaixell més gran de
la seva època. El nom il·lustra
perfectament les seves pretensions; pretenia ser quelcom titànic. Els titans ofuscats per la seva megalomania
van voler posar fi als déus de
l’Olimp per prendre el poder.
Van subestimar l’enemic i
van oblidar les peticions dels
seus seguidors, i això els va
portar a la perdició. Esquerra
és el Titanic dels nostres
temps; va canalitzar els anhels de llibertat del país, però
només els va utilitzar per intentar destruir Convergència
i va oblidar els votants que li
van donar confiança. Això ha
obert una escletxa sense precedents en el partit de Macià:
de perdre 10 escons el 28 de
novembre a quedar sense representació en totes les capitals de demarcació del país
menys Barcelona (on en té
un). Variarà alguna cosa,
canviant el president, si en
l’executiva continuen remenant les cireres els mateixos
de sempre? La idea de tocar
el violí fins a la fi, fins a l’últim
alè, desentenent-se del que
passa al seu voltant, pot
semblar romàntic, però és un
harakiri en tota regla. Podrà
Junqueras evitar l’hemorràgia? Com va dir Edward Murrow, bona nit i bona sort.
MARC HERRERA
Barcelona

Facultat de
Farmàcia
b Clar i català. Si volem millorar el servei públic, s’ha
de reformar la funció pública. Per què no hi ha convocatòria d’exàmens al setem-

Sempre es mata per por
b No és de collita pròpia, ho vaig llegir fa poc no sé on:
“Sempre es mata per por”. I penso que aquesta pot
ser l’última raó de la gran tragèdia que hem sofert
tots pels terribles fets de Noruega.
No va ser la islamofòbia, la que va prémer el gallet,
fou la por que engendra la consciència de la pròpia
debilitat, la por de no tenir la fortalesa cultural per
conviure amb els musulmans, de no tenir capacitat
de resistir una invasió.
La por és el que explica tots els fonamentalismes violents, la seva forma de matar és la forma del covard,
del dèbil, del terrorisme.
No surto del tema si m’atreveixo a dir que també és
la por a la vida, la que mata abans de néixer, i la por al
sofriment, la que mata abans de la mort de la vida.
Quan era molt jove vaig llegir una novel·la que es
titulava La peur à vivre; era un cant al coratge, a la
valentia d’afrontar la vida; no en recordo ni l’autor
ni l’editorial... Com molts d’altres, aquest llibre el
deuria deixar i no va tornar.

JOAN MARTORELL I BARBERÀ. Matadepera (Vallès Occidental)

bre a la Facultat de Farmàcia? Crec que per conveniència, per dir-ho educadament, dels professors funcionaris o amb contracte laboral. El sistema no és just i
afecta greument els interessos dels estudiants, que no
tindran l’oportunitat d’aprovar l’assignatura al setembre com s’ha fet tota la vida,
i la portaran penjada fins al
juny de l’any vinent, amb seqüeles negatives i perjudicant-los de debò. Ja és hora
de saber qui treballa i qui no,
i, per tant, qui paga la festa.
JOAN FORNER I BALETA
Barcelona

L’aigua a Tossa
b Em sembla absolutament
injust i discriminatori que es
pugui jugar amb un bé tan
necessari com l’aigua dels
contribuents de Tossa, perquè resulta que en aquest
poble no tothom és igual davant de l’aigua: hi ha ciutadans de primera (empadro-

nats = votants) i ciutadans
de segona (no empadronats
= no votants). Resulta que
els primers paguen un cànon molt inferior als segons
pel fet de tenir aigua, com
si això fos un luxe. Tot plegat és reprovable i tendenciós. Espero que el nou consistori sigui més sensible
en aquesta qüestió.
CARMEN BAGARIA PASCUAL
Barcelona

Moviment 15-M
b El futur no existeix si no
es perfila des de la consciència i la voluntat del canvi. Part d’una joventut disconforme i molt enfadada va
prendre els carrers i les places de gairebé tot el país.
Durant alguns mesos va
buscar una sortida al laberint existencial del futur.
Algunes persones van intentar desprestigiar el moviment, denominant-los
“comunistes”, “etarres”,
“ateus”, etc. Però el cert

és que els “indignats”, que
érem gairebé tots, estàvem
mancats de convocatòria.
Amb gairebé cinc milions
d’aturats, res no es mou,
ni res no es commou.
Es va assolir un primer
objectiu: arribar a tenir poder de convocatòria. Els
més optimistes a Europa
van reconèixer un nou
Maig del 68, però allà va
quedar tot. Els “indignats”
van passar a ser resignats.
JORDI VIDAL BARNADES
Palafrugell (Baix Empordà)

Polítics porucs
b Segons indica el darrer
baròmetre, un 42,9% dels
enquestats votarien a favor
de la nostra independència
i un 28% ho farien en contra. Del 42,9% que es decanten per l’estat propi,
un 36,4% al·leguen motius
econòmics i un 21,9% al·leguen motius identitaris.
Del 28,2% que votarien que
no a l’estat propi, no es destaca que al·leguin motius
econòmics (potser perquè
no n’hi ha) i un 61,2% al·leguen motius identitaris.
D’aquesta manera, queda
palès que els partidaris de
l’estat propi són menys de la
ceba que els espanyolistes
de la seva ceba, cosa que
desmenteix la creença popular que indica que els catalans som massa identitaris. Els motius per voler l’estat propi són de tota mena:
polítics, econòmics, socials i
culturals. La dignitat de Catalunya està per damunt de
tot. Catalunya té totes les
condicions per esdevenir un
dels estats més rics d’Europa. Ep! I sense barallar-se
amb ningú. Només ens calen polítics més valents que
defensin llur terra com cal.
Després de ser estat, ja podran esbatussar-se, i aleshores podran decidir alguna
cosa, perquè ara no poden
decidir res. Només viure bé.
JOSEP ESCUDER I MUXELLA
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
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EL CAPITALISME S’ESTÀ DEVORANT
ELL MATEIX I EN SOM ESPECTADORS
DE PRIMERA FILA

Josep M.
Uyà

Doctor en filologia i ensenyant

L’espectacle
L’

espectacle dels responsables econòmics
dels estats occidentals, tant públics com
privats, exposat lentament,
dia a dia, canvi a canvi, notícia
a notícia, resulta ja a hores
d’ara, no només increïble, no
només grotesc, sinó definitivament groller. Saber que en el
retorçat laberint de les inversions financeres hi ha a l’inici
bancs que han rebut diners públics i que els mateixos bancs
són al final de les ordres de
compra de les inversions de
risc. I que en paral·lel els governs s’han endeutat de manera escandalosa durant anys i
anys sense dir res, confiant en
el creixement continu de les
economies i per tant de les recaptacions fiscals, i que aquest
deute ha estat en mans d’inversors que tenen en els mateixos
bancs el seu origen, i que entre
aquests bancs s’han comprat i
recomprat un seguit d’inversions virtuals, totes a major
glòria del tant per cent d’interès, on mai es podia saber on
eren els actius ni els passius, ni
el diner real ni el volàtil, tot
amanit en un joc de borses especulatives (què és, si no, la
borsa, que una manera de guanyar capital a força de prendre
el pèl a un altre que en perd?),
actuant dins el sagrat joc de les
regles del capitalisme justicier,
que diu que el dret al guany és
sagrat, i que pel dret al guany
tots progressem, perquè si no
tots seríem pobres com una rata, perquè res ens impulsaria a
tenir més, tal com es va demos-

dret al guany sense regles estatals, sense protecció socialdemòcrata, sense xarxa jurídica
igualitarista. Fa riure,
ara, veure com els Estats Units han quedat a
mercè de la gent del Tea
Party (ja el nom tan
lleuger és sospitós

déus no són res més que el reflex dels nostres defectes i
virtuts. Així que l’ambició de
tots, i l’anuència de la majoria
estulta, i, evidentment, la
rapinya feta durant dos-cents
anys sobre la resta del planeta,
es gira contra nosaltres de
manera irremeiable.
NO S’ENGANYIN AQUELLS que esperin remuntar la situació, tornar a l’estat anterior: res torna
a ser mai el mateix, tot canvia,
qui humilia o exagera, serà humiliat o abandonat. Només
una cosa és possible: retornar
als valors cordials, o sigui, del

Costa entendre tanta por,
tanta ceguesa, tanta falta
de rigor. Què esperen a
fulminar, com un raig diví, les
estúpides agències de risc?

trar en les desgraciades economies comunistes, a bastament
en l’economia soviètica. I així
és que la nostra societat avança i ha avançat per l’esperit pioner dels empresaris, etc.

d’amagar alguna fosca
veritat), els mateixos
que proclamen la supremacia de la llibertat
total a devorar els altres, i de les pròpies
agències que ells, al
seu Congrés, van institucionalitzar, per tal
d’enfortir tota la seva
economia
financera
enfront qualsevol competència. Totes les exigències de puresa al
risc de la inversió se’ls
giren ara en contra a
causa del pecat d’hiPEP DUIXANS
bris, expressió grega
clàssica que proclama el
UNA GRAN MENTIDA. El capitalisme, ja ho sap tothom, s’està de- pecat d’autoenaltiment i suvorant ell mateix, i el cop de pèrbia enfront dels déus.
gràcia fou l’aparició del neoli- Però els déus, tal com bé
beralisme reaganià i thatche- sabien els grecs, són implacarià, que posà tot el joc sobre el bles, sobretot perquè els

cor, i als valors fraterns, o sigui, dels germans. Entre persones, entre països, entre continents, entre tots. Però allò que
és possible no és allò que passa.
L’espectacle continua, i estem
a primera fila. De manera lenta, exasperant, els errors
s’acumulen, i ningú posa el fil a
l’agulla de la raó i l’ètica, senzillament, perquè ja no és possible. L’espectacle ha de continuar i ningú sap per què; bé, sí,
es pot imaginar: l’absoluta covardia del nostre actual estat
cultural, i les primíssimes fortaleses dels caràcters, dels lideratges, del saber actual. Però així i tot, costa entendre
tanta estultícia, tanta por, tanta ceguesa, tanta falta de, purament, rigor. Què esperen a
fulminar, com un raig diví, les
estúpides agències de risc?

L’opció d’Unió i de Convergència
Jordi Grau
——————————————————————————————————————————————————

Periodista

La maquinària electoral
dels partits s’ha posat en
marxa i no sé fins a quin
punt la situació de crisi
econòmica influirà en els

seus discursos per captar
el vot. Hauria de ser així
perquè és evident que
hi ha una crisi a escala
mundial –com s’ha vist
aquests dies amb el tema

del deute i de la caiguda
de les borses–, una crisi a
escala espanyola –a causa
de la disbauxa immobiliària i de l’insostenible nivell d’atur–, i una crisi a
escala de Catalunya, que
és la que més preocupa
perquè suma als problemes que tenen el món i
Espanya el brutal i injust
dèficit fiscal que ens ofega
i que no ens permet disposar de les eines necessàries per afrontar aquesta
delicada situació finance-
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ra amb una visió catalana.
Fa l’efecte, però, que
encara no s’han inventat
un nou discurs, els pensadors dels aparells dels
partits, i que per tant haurem de tornar a viure situacions ja conegudes en
anteriors campanyes. És
a dir, la desqualificació del
contrari més que no pas
ressaltar els mèrits del
candidat propi. Això es
pot traduir, diuen alguns
entesos, en un augment
molt important de l’abs-

tenció. Certament els nivells d’abstenció augmenten quan hauria de passar
el contrari: quan pitjor estan les coses més important és el vot de cadascú
per triar qui ha de dirigir
la sortida de la crisi.
En l’àmbit espanyol ho
tenen prou més fàcil els
qui van a votar: o PSOE o
PP, o el vot més ideològic
d’IU, sabent que totes les
enquestes donen com a
guanyador Rajoy. A casa
nostra tenim altres op-

cions, afortunadament.
La pregunta final és si
aquestes opcions podran
servir de balança en un
context espanyol de majoria absoluta. És difícil, tot
i que seria intel·ligent que
el partit guanyador volgués fer un govern on hi
participessin altres sensibilitats per afrontar la dura etapa que ens espera.
Algunes declaracions de
Duran i Lleida semblen
anar en aquest sentit.
Ell, d’una manera més o

menys clara, sempre s’ha
mostrat a favor d’entrar
en el govern espanyol per
influir-hi. També ho va fer
Roca en el seu temps.
Fins ara no ha estat així,
però sembla clar que del
resultat de les properes
eleccions n’haurà de sortir la decisió d’Unió i de
Convergència de seguir
optant a aconseguir un
pacte fiscal que de moment no ens volen donar
o optar clarament per la
via del dret a decidir.
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Què volen ser
els infants
catalans quan
siguin grans?

Societat

Entre els nens,
la professió preferida
és la de futbolista,
i les nenes trien
fer de professores

Col·lectius La situació dels més vulnerables

Passar amb 500 euros
ANGOIXA Desenes de persones fan cua cada dia davant les oficines de Benestar i Família per por de perdre l’ajuda del
PIRMI VÍCTIMES Els perceptors del subsidi temen que la lluita del govern contra el frau els faci pagar els plats trencats

Cua de persones davant de les oficines de Benestar i Família al Palau de Mar, a Barcelona ■ QUIM PUIG

Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

Quan només es disposa de
625 euros al mes i 300 són
per pagar una habitació
per a tu i el teu fill de sis
anys, que t’escatimin 200
euros és com si et prenguessin una fortuna. Això
és el que li ha passat a l’Almudena Novella, una jove
de 25 anys que el 29 de juliol passat esperava cobrar, com cada mes, la renda mínima d’inserció (del
PIRMI) i no la va rebre perquè la Generalitat ha decidit canviar la forma de pagament d’aquest subsidi.
L’Almudena no té domicili
fix, està empadronada
en una adreça dels serveis

socials i, com que ara estan
de vacances, no ha rebut
la notificació que l’informa
que, a partir d’ara, el subsidi ja no es cobrarà per
domiciliació
bancària,
sinó amb un taló.
—————————————————————————————————

El govern diu que
només ha canviat
la manera de
pagar l’ajut
—————————————————————————————————

“Ja entenc que es vulgui
controlar el frau, però qui
vulgui enganyar [l’administració] trobarà la manera de continuar fent-ho i
nosaltres, que no en tenim
cap culpa; en pagarem els
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plats trencats”, lamenta
l’Almudena mentre fa
cua, agafant de la mà el
seu fill, a l’oficina de Benestar i Família del Palau
de Mar, a Barcelona.
Des de fa dies, el lloc és
ple de desenes de persones
que temen perdre el poc
que tenen arran de la nova
política del govern català
per minimitzar el frau en
el cobrament de l’ajut del
PIRMI. La confusió és total. Persones de diferents
nacionalitats (autòctons
inclosos) s’apleguen cada
dia davant l’oficina de Benestar i Família per assegurar-se que cobraran a final
de mes. “Ens han pres la
paga, és una vergonya!”,
crida una dona. “Que no,

senyora, ja veurà com l’hi
arreglen, només ha de donar-los la seva adreça
d’ara”, respon un home.
Canvi de residència
La Generalitat ja ha explicat per activa i per passiva
aquests dies que, almenys
en aquest cas, no ha retallat cap ajuda social, sinó
que simplement n’ha canviat la forma de pagament
per evitar que persones
que fa mesos, o fins i tot
potser anys, que no són a
Catalunya no la percebin
de manera fraudulenta.
L’únic requisit per continuar cobrant el subsidi és
comunicar a l’administració els canvis de residència, si n’hi ha hagut.

Però per a les persones
que, en ple estiu, han deixat de percebre o han cobrat més tard la prestació,
la mesura del govern ha
suposat un veritable trasbals. I és que els pocs cen—————————————————————————————————

“Amb els diners
que cobro, quasi
no puc pagar el
pis i menjar”
—————————————————————————————————

tenars d’euros que reben
del PIRMI són l’única font
d’ingressos per a milers
de persones com en Manuel Martín, de 49 anys,
que va canviar d’adreça
sense comunicar-ho a l’ad-

ministració i ahir va anar
expressament de Manresa a Barcelona per poder
continuar cobrant el seu
salari de 459 euros mensuals. “Estem pagant justos per pecadors”, diu
Martín, que –segons explica– ha hagut de demanar
diners al banc per pagar el
bitllet de tren. “Amb els
459 euros que cobro per la
meva hepatitis crònica i
els 450 de la pensió de viduïtat de la meva dona gairebé no ens arriba per pagar els 400 euros de lloguer del pis, enviar alguns
diners al fill que tinc a la
presó i menjar”, comenta.
Martín va baixar a Barcelona acompanyat de
l’Osman, un home de 33
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Col·lectius La situació dels més vulnerables

El govern insta els beneficiaris a actualitzar el padró
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Departament de Benestar i
Família va fer ahir una crida
als perceptors de la renda
mínima d’inserció perquè
actualitzin les dades del padró per no tenir cap problema a l’hora de cobrar aquest

subsidi, que ara es paga a través d’un taló. La Generalitat
va explicar que els beneficiaris han d’informar sobre el
canvi de domicili als assistents socials i que durant
els mesos d’agost i setembre

revisarà de manera individualitzada els expedients
dels 33.000 beneficiaris
d’aquest ajut. Posteriorment,
els citarà a través de les
oficines d’ocupació per validar la seva situació actual.

SUCCESSOS

Acusat
d’agressió
sexual a una
noia a Lleida
Redacció
LLEIDA

La fiscalia de menors de
Lleida ha assumit la investigació d’una possible
agressió sexual a una
noia de 15 anys de la capital de Ponent per part d’un
jove de 17. Aquest ja ha
declarat a la comissaria
dels Mossos d’Esquadra i
es troba sota custòdia dels
seus tutors legals.
El jove està acusat d’una presumpta agressió sexual i la fiscalia de menors
l’interrogarà en els propers dies per aclarir un
succés denunciat per la
família de la noia.
Els fets van passar la
matinada de diumenge,
quan la menor va explicar
als seus familiars que havia estat agredida sexualment i immediatament
va denunciar-ho als Mossos. Aquests, després de
rebre l’autorització de la
fiscalia, van detenir el noi
a les quatre de la matinada
a casa seva. Diumenge mateix va declarar davant la
policia i després va ser lliurat als seus tutors, tot i que
està pendent que es facin
més diligències judicials.
Els dos menors viuen al
barri de la Mariola i sembla
que es coneixen. ■

TRÀNSIT

Protesta contra els canvis en el PIRMI davant de la seu del govern a Girona ■ LLUÍS SERRAT

anys d’Ingúixia, una república russa colpejada per la
guerra i la violència. Fa catorze anys que viu a Catalunya (tretze en situació
regular) i ha treballat la
major part del temps en el
sector de la construcció
fins que, amb la punxada
de la bombolla immobiliària, es va quedar a l’atur i
es va haver de resignar a
anar fent feines esporàdiques i a subsistir amb els
diners del PIRMI: 426 euros del subsidi d’ell i 223
del de la seva dona, que no
els permeten arribar a final de mes. De fet, ja deuen
sis mesos de lloguer (de
350 euros mensuals) i depenen de les ajudes que
els aconsegueix l’assisten-

Un 16% menys
de carnets de
conduir el 2011
per la crisi

Les xifres

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

80.000 21
persones es beneficien de
la renda mínima d’inserció
a tot Catalunya.

anys fa que es va crear el PIRMI per facilitar la inserció social dels més desafavorits.

ta social per pagar la llum,
el gas i l’aigua. Ara la cosa
se’ls ha complicat més encara perquè van marxar
dos mesos a Ingúixia
amb els seus dos fills de
dos i quatre anys a veure
la família i, en tornar a
Catalunya, s’han adonat
que ja no cobren la renda
mínima d’inserció.

El de l’Osman és només
un dels centenars de drames humans que es concentren al Palau de Mar
de Barcelona, just al davant del Museu d’Història
de Catalunya, on diàriament es fa una veritable
lliçó d’història de la Catalunya diversa i immersa
en plena crisi d’avui. ■
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TURISME

Redacció
MADRID

El nombre d’expedicions
de carnets de conduir s’ha
reduït un 16% entre el primer semestre de l’any i el
del 2010. Concretament,
durant els primers sis mesos del 2011, s’han tramitat 259.820 permisos del
tipus B, un 13% menys
respecte al mateix període
de l’any passat. Segons la
directora gerent de l’Institut de Trànsit i Transport
(ITT), Silvia Rincón, el
motiu d’aquesta forta
davallada és la “profunda
crisi econòmica que
viu l’Estat espanyol”. ■

Situació de col·lapse a l’aeroport del Prat durant la vaga
de controladors del desembre passat ■ JOSEP LOSADA

Convoquen una
altra vaga als
aeroports el 18
i el 26 d’agost
a Els sindicats protesten ara contra la

situació laboral dels assistents a terra
a Coincideix amb la visita del papa
Redacció
MADRID

Els sindicats CCOO, UGT i
USO han convocat una vaga del sector d’assistència
a terra dels aeroports espanyols els dies 18 i 26
d’agost per protestar contra el “reiterat” incompliment del conveni per part
de l’empresa WFS i altres
operadors. La vaga, que serà de 24 hores, es farà en
totes les empreses i les entitats de treballadors que
ofereixen serveis de terra.
Durant la jornada d’absentisme laboral, que
podria afectar de ple la
visita del papa a Madrid
el 18 d’agost, els sindicats
també denunciaran l’activitat “permissiva” de Foment a través d’Aena i
la política “economicista”
del departament encapçalat per José Blanco pel
que fa a la concessió del
servei de terra, un fet que
ha generat “un excés de
llicències i d’expedients
de regulació d’ocupació”,
segons els sindicats.
La patronal del sector
de serveis de terra es reunirà avui amb els sindi-

cats per arribar a un acord
sobre els serveis mínims.
Si no s’hi arribés, l’Associació d’Empreses de Serveis
d’Assistència a Terra en
Aeroports (Aseata) enviaria aquesta qüestió al
Ministeri de Foment per
fixar els serveis mínims.
D’altra banda, el trànsit
aeri entre l’Estat i Alemanya podria presentar problemes avui per la vaga

La data

—————————————————————————————————

09.08.11

Sindicats i patronal es
reuniran per pactar els serveis mínims per les jornades
de vaga del 18 i el 26 d’agost.

convocada pels controladors alemanys de les sis
del matí a les dotze del
migdia. Es calcula que
l’aturada podria afectar
400.000 passatgers a Alemanya. Uns 160 vols operaran entre aeroports espanyols i alemanys durant les hores de vaga, segons dades d’Aena. ■
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EDUCACIÓ

Joves de matrícula (6) Álvaro Prat

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

“Vull treballar en el
món empresarial ”

CAMPIÓ · Ha estat dues setmanes a Belfast com a premi per haver guanyat
el concurs d’anglès interescolar The Fonix NOTA · A la selectivitat va treure
un 9,6 però ha acabat batxillerat a l’escola Sant Miquel amb una nota de 9,9
Mireia Rourera
BARCELONA

L’

Álvaro té una vida agitada. Després d’acabar el curs i aprovar la
selectivitat amb una
de les notes més altes, un 9,6, va anar-se’n dues setmanes a Belfast com a premi per
haver guanyat el concurs d’anglès
interescolar català The Fonix, en
l’edició del 2010. “És un concurs
que es fa a nivell de tot Catalunya i,
mira, el vaig guanyar jo. La casualitat va fer que la meva germana petita també el guanyés en la seva
franja d’edat, així que hem estat
tots dos a Belfast”, explica. De ben
segur que la seva germana és tan
estudiosa com ell. També deu pesar el fet que tots dos parlen l’anglès com si fos la seva primera llengua. “Jo he estudiat sempre al collegi Sant Miquel però als 13 anys el
meu pare va tenir una feina als Estats Units i per això tota la família
vam marxar cap allà”, ens explica.
La família Prat es va establir a
Califòrnia i allà l’Álvaro va estudiar
dels 13 als 16 anys. “Recordo que
al principi em costava però en tres
mesos ja parlava l’anglès perfectament. Havia estudiat aquest idioma a l’acadèmia London i la veritat
és que anava força preparat”, diu. I
explica que als Estats Units la gent
està molt acostumada “a tenir estudiants de fora i ja t’ajuden molt”.
Quan va tornar dels Estats
Units va reincorporar-se al Col·legi
Sant Miquel on aquest any va acabar el batxillerat amb una nota de,
atenció, 9,9. Per al curs vinent ja
està matriculat al grau de direcció
d’empreses-BBA a ESADE. “Encara no tinc clar a què em vull dedicar quan hagi de treballar però sí
que vull que sigui alguna cosa del
món empresarial. També m’agrada el màrqueting”, especifica.
Però a banda d’estudiar tant i
tant, a l’Álvaro li agrada molt tocar
la guitarra i fer esport. Va a esquiar periòdicament i des dels dotze anys que juga a handbol amb
l’equip del col·legi, al Sant Miquel
(que funciona al marge de l’escola i
juga a tercera catalana). No està
implicat en res que estigui relacionat amb la política ni amb els moviments socials. Tota la protesta
dels “indignats”, per exemple, el va

Alumnes de secundària segueixen amb els seus portàtils les
indicacions del mestre a un centre de Girona ■ M. LLADÓ / ARXIU

Un estudi lliga
‘bulling’ amb
fracàs escolar
a “Un clima

d’intimidació juga un
paper important en
el rendiment escolar”

Redacció
BARCELONA

Les notes dels centres on
hi ha més casos d’alumnes
que són víctimes d’assetjament escolar (bulling) són
entre un 3 i un 6% inferiors a la dels centres en
què la seva pràctica està
més controlada. Aquesta
dada forma part d’un estudi presentat al congrés de
l’Associació Americana
de Psicologia i permet

afirmar que el baix rendiment escolar i l’abandonament dels estudis pot anar
lligat a l’assetjament.
“El nostre estudi suggereix que un clima d’intimidació juga un paper important en el rendiment
de l’alumnat durant
els exàmens”, explica Dewey Cornell, psicòleg clínic i professor de la Universitat de Virgínia.
La investigació s’ha
centrat en l’estudi dels casos d’assetjament escolar
del 2007 a l’estat de Virginia, any en què en van ser
víctimes 7.300 escolars
del primer curs de secundària i 3.000 mestres. ■

EDUCACIÓ

Els alumnes amb més
nota de selectivitat
poden accedir a beca
L’Álvaro Prat a la terrassa de casa seva, en plenes vacances després d’un
any d’estudiar molt durament ■ ANDREU PUIG

enxampar estudiant per la selectivitat. “M’interessa molt aquest
moviment, realment em sembla
molt bé que la gent protesti. Tot el
que sigui que participem en les coses em sembla bé”, assegura. Però
————————————————————————————————————————————

“M’agrada tocar la
guitarra i fer esport.
Jugo a handbol amb
el Sant Miquel”
————————————————————————————————————————————

ell està convençut que tot aquest
desconcert i malestar es deu a la
crisi i que la crisi passarà. “Ja n’hi
ha hagut, de crisis. Aquesta passarà i, com ha passat altres vegades,
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tot tornarà a ser com abans. I
d’aquí a uns anys hi haurà una
altra crisi, i així sempre”.
Confia que d’aquí a cinc anys,
quan calcula haver acabat la
carrera, ja hi hagi feina per a ell.
“I si haig de marxar del país,
marxo. No tindré cap problema.
De fet, ja tothom em diu que
tinc molts números per acabar
treballant fora”, manté.
Quan se li pregunta per la
situació de Catalunya i si el país
hauria de ser independent o no,
ell, de moment, no es defineix.
Pensa que la paraula l’ha de
tenir el poble: “Si la gent vol un
referèndum, s’ha de fer i s’ha
d’acceptar el que surti”. ■

a Catalunya Caixa

obre fins al 31
d’octubre el termini
per atorgar ajudes

Redacció
BARCELONA

Els millors alumnes de la
selectivitat tenen fins al
31 d’octubre per formalitzar a Catalunya Caixa la
petició de formar part del
programa de beques d’aquesta entitat. Les ajudes
es destinen als estudiants
que accedeixen per primer cop a la universitat
i que han obtingut les no-

tes més elevades en les
proves d’accés. La petició
es pot formalitzar a
través de qualsevol oficina
de Catalunya Caixa.
Les beques s’entreguen
des de fa quinze anys i ja se
n’han beneficiat 6.800
alumnes amb un import
total que ronda els 6 milions d’euros. Per a l’adjudicació de l’ajuda es té en
compte només la nota obtinguda en la fase general
de les proves d’accés a la
universitat. Només hi poden accedir aquells alumnes que resideixin a Catalunya i estudiïn en una
universitat catalana. ■
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Família abans que diners

ESTUDI · L’enquesta ‘Què vols ser de gran?’, a nens i joves de 4 a 16 anys, permet percebre què voldran fer els més petits i com
veuen el món CATALANS · Prioritzen la família a una bona posició social i un bon salari, però volen ser caps d’empresa
Albert Lladó Romero

E

Què voleu ser de grans?

BARCELONA

ls nens i joves catalans tenen molt clar que, davant
la disjuntiva de tenir un
alt càrrec amb moltes hores de feina, o bé passar
més temps amb la família amb un
estatus social menor, escollirien la
segona opció. Això es desprèn de la
VII edició de l’enquesta Què vols ser
de gran?, en la qual gairebé 9 de cada 10 nens catalans optaven per la
família, una xifra que a la resta de
l’Estat no arribava al 75%. En canvi,
però, més nens catalans voldrien
ser caps d’empresa (63%), que no
pas els espanyols, ja que només 5 de
cada 10 volen una posició de privilegi a l’empresa en el seu futur laboral.
L’enquesta, realitzada a 1.200 infants i joves de tot el territori espanyol (250 d’ells catalans), la va dur a
terme la fundació Adecco, dins d’un
estudi de la Universitat Complutense de Madrid. Les edats d’aquests
nois estaven compreses entre els 4 i
els 16 anys, i se’ls preguntava pel
món laboral en general, tant pel present, amb la crisi i la situació familiar arran d’aquesta, com pel futur
que s’auguraven a si mateixos.
A la tòpica pregunta sobre què
voldrien ser de grans, els nens catalans van respondre, en general, de

FONT: FUNDACIÓ ADECCO
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forma igualment tòpica. Entre els
nens, la professió més escollida és la
de futbolista (fins a un 27%, qui sap
si influïts també pel moment triomfal que viu el Barça), mentre que la
professió de bomber, la més sol·licitada l’any 2010, no apareix entre les
cinc primeres. Entre les noies, la

N / Ncc
Ns

12,0%

més demanada és la de professora
(20,7%), que repeteix primer lloc.
L’elecció d’aquestes professions no
és casual, ja que mentre el valor més
important per als nens és el reconeixement, molt associable a un futbolista, el més important per a les nenes és la benevolència i l’ajuda als al-

tres (a més de professores, elles
han escollit ser veterinàries).
En clau catalana, destaca també
que fins a un de cada cinc nens voldrien seguir l’ofici dels pares, una xifra elevada si es té en compte que a
la resta de l’Estat espanyol amb
prou feines supera el 4%. Quant a la
jubilació, la majoria dels nens optaria per jubilar-se entre els 51 i els 65
anys, és a dir, abans del que estipula
la llei actualment, malgrat que alguns casos aïllats advoquen per
“treballar fins als 90, per així guanyar més diners”, com explica un
treballador incansable de només 9
anys, o “jubilar-se com més aviat millor”, com exposa una nena de 13.
Sobre què farien si fossin els
“caps del món”, els catalans més joves tenen clar que posarien fi a les
guerres (32,6%, enfront del 28,4%
de mitjana estatal), i després farien el mateix amb la crisi, un problema que escala posicions any rere any en aquesta llista d’objectius
globals, clara mostra que els nens i
joves diuen i pensen el que viuen a
casa. El contrari sembla que ha
passat amb la pobresa al món, que
si fa un any era la primera preocupació per al 21% dels nens catalans, ha caigut enguany fins al
6,5%, clara mostra que, quan hi ha
problemes a casa com ara la crisi,
costa veure-hi més enllà. ■

TECNOLOGIA

CIÈNCIA

Anonymous planeja atacar
Facebook al novembre

Tempestes solars
poden tallar
serveis de satèl·lit

Anonymous ha seleccionat el
seu nou objectiu, la coneguda
xarxa social Facebook, a la
qual acusen de violar la privacitat dels usuaris, ja que, asseguren, comercialitzen la seva informació i dades personals per als governs que desitgen vigilar-les. “Facebook
ha estat venent informació a
les agències governamentals,
i oferint accés clandestí a dades d’usuaris, de manera que
permet espiar gent de tot el
món”, explica l’organització
en un comunicat publicat a
Youtube, en què anuncia la
“destrucció” de la xarxa social
creada per Mark Zuckerberg.
L’atac està previst pel 5 de
novembre, sota el nom Facebook OP (operació Facebook). En el comunicat, Anonymous explica que canviar la
configuració de privacitat del

Científics del govern d’Estats
Units van advertir ahir els
usuaris d’equips de satèl·lits,
de telecomunicacions i elèctrics, que es preparin per a
possibles interrupcions dels
serveis a causa de tres grans
explosions solars registrades
els darrers dies.■ REDACCIÓ

compte a Facebook tampoc
protegeix l’usuari del fet que
la seva informació pugui ser
espiada. “Facebook sap més
de vostè que la seva pròpia
família”, asseguren. L’organització tanca el comunicat amb
el seu popular lema: “Som
Anonymous. Som legió. No
perdonem. No oblidem. Espera’ns”. La iniciativa per posar
fi a la xarxa social té pàgina a
Facebook, on apareix un comunicat dirigit a la xarxa social: “Facebook, heu començat a censurar els nostres
comptes sense motiu. Ha arribat el moment de parar.
Aquesta és l’anonop real
que posarà fi a la censura a
Facebook”. El grup d’activistes també ha creat un
xat, un compte a Twitter,
@OpFacebook, i el hashtag
#opfacebook.■ REDACCIÓ
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SUCCESSOS

Dos morts en dos accidents
Les carreteres catalanes van
registrar ahir dos accidents
mortals. D’una banda, un home de 49 anys va morir en
una col·lisió entre un turisme i
un tot terreny a l’N-II, a Tordera. En l’accident, del qual es
desconeixen les causes i que
va provocar el tall de l’N-II en

els dos sentits de la marxa,
van resultar ferides dues persones més, tot i que sense
gravetat. D’altra banda, un
home va morir a Vilademuls
(Pla de l’Estany) després que
el seu vehicle envaís el sentit
contrari i xoqués amb un camió frontalment.■ REDACCIÓ

SERVEIS

La UGT convoca
aturades al metro
durant la JMJ
La UGT ha anunciat aturades
al metro de Madrid els dies
18, 20 i 21 d’agost, per l’incompliment de la pujada salarial del conveni col·lectiu, així
com pels pagaments arbitraris per reforçar el servei durant la JMJ.■ REDACCIÓ

La llauna es vendrà en dues
mides, 150 i 200 ml ■ ILLY

CONSUM

Coca-Cola,
a la conquesta
del cafè fred
Coca-Cola ha llançat una
línia de begudes de cafè fred
enllaunades, fruit de la seva
aliança amb la italiana Illycaffè. El producte estarà disponible sol i amb llet.■ REDACCIÓ
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BARCELONÈS
Condemna a ‘Biutiful’
pels nínxols danyats en
el rodatge a Barcelona

Seguretat a les platges. Mesures per reduir el nombre d’imprudències entre els banyistes

El Vendrell estudia sancionar
els banyistes imprudents
PUNT NEGRE Tres persones han mort
en un mes ofegades a Coma-ruga tot
i la prohibició del bany SENYALS
Descarten millorar la senyalització i
apel·len a la responsabilitat dels usuaris
S. Casado / A. Palomares
EL VENDRELL

La irresponsabilitat pot
comportar una sanció econòmica. Aquest és un dels
punts tractats en la reunió
d’urgència celebrada ahir
a l’Ajuntament del Vendrell arran del tercer accident mortal en un mes a la
platja de Coma-ruga, fet
que ha obligat les autoritats a buscar una solució.
“Si es considera oportú,
sancionarem. N’hem parlat, però de moment és
només una possibilitat”,
va explicar l’alcalde del
Vendrell, Benet Jané, en
nom de tots els actors que
van intervenir en la trobada d’ahir al consistori. No
va transcendir si s’han fixat les sancions, tot i que
les denúncies serien responsabilitat de la policia
local i la potestat per determinar la quantitat econòmica és del màxim representant municipal.
Més enllà de la hipòtesi
de multar els banyistes
imprudents i irresponsables, el missatge del consistori, el govern, els Mossos, la Creu Roja i la policia
local tenia l’objectiu de
transmetre que els set quilòmetres de platges del
Vendrell a Sant Salvador,
el Francàs i Coma-ruga
–on s’han produït els tres
accidents– tenen la màxima seguretat i que l’objectiu és conscienciar la ciutadania perquè no cometi
actes d’irresponsabilitat.
“Això no és cap punt negre. L’únic que cal és que la
gent compleixi les nor-

mes”, va insistir Jané, subratllant, de pas, que tots
els accidents són deguts
únicament a imprudències. Una mesura que, de
moment, s’ha descartat és
ampliar la senyalització de
les zones en les quals no
està permès el bany. D’altra banda, en la reunió es
va posar de manifest que
els serveis de rescat i manteniment del litoral del
Vendrell són “correctes,
suficients i de gran efectivitat”, segons el batlle.
Morts i rescats
Des del 10 de juliol passat,
en aquest punt de la platja
de Coma-ruga, a tocar de
l’espigó del port, s’han produït tres morts. La darrera, diumenge passat, quan
un home de 67 anys va ser
rescatat en parada cardiorespiratòria i va morir poc
després (l’home no es banyava a la zona prohibida
però no va respectar la
bandera vermella que onejava a tota la platja). La
setmana passada moria a
l’hospital una jove de quinze anys, que havia estat
rescatada dies abans a tocar de l’espigó, i el 10 de
juliol va passar el mateix
a un noi de 28 anys.
Les xifres preocupants,
però, no són tan sols les de
víctimes mortals. Segons
va confirmar ahir un dels
coordinadors del servei de
socorrisme al Vendrell, Jonathan Rodríguez, des
que va començar la temporada estival els socorristes han realitzat ja fins
a 14 rescats en aquests
pocs metres de platja –el
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Unificació de la informació de l’estat de les platges
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Protecció Civil també es
planteja millores davant dels
darrers episodis mortals a les
platges de la Costa Daurada, i
va avançar ahir que amb vista
a la temporada estival vinent
posarà en funcionament un
projecte pilot amb la Creu
Roja per tal d’unificar la informació de l’estat de les platges catalanes. Actualment,
els banyistes tan sols poden
conèixer amb antelació quina
bandera oneja a les platges

on el servei de socorrisme és
a càrrec de la Creu Roja, que
treballa al 40% de les platges
de la costa de Catalunya.
L’objectiu del projecte pilot és aprofitar el servei ja
disponible a través de la Creu
Roja i ampliar-lo a tot el litoral
mitjançant un nou recurs tecnològic que permetrà als banyistes conèixer abans de
sortir de casa quin és l’estat
de la platja on tenen pensat
desplaçar-se. Així, s’evitarà

que es trobin la sorpresa
de la bandera groga o vermella després d’haver-s’hi
desplaçat. El recurs també
serà un servei útil per als
ajuntaments, que així podran
conèixer en temps real i informar els seus ciutadans de
l’estat de les platges dins del
seu terme municipal. L’aplicació també informarà de la
presència de meduses, de
torres de vigilància o de vestuaris i dutxes.■ AGÈNCIES

18% dels 77 rescats fets
per la Creu Roja en tota la
costa tarragonina–, als
quals cal sumar la quantitat impossible de mesurar
d’avisos verbals a banyistes. “Cada dia estem demanant a gent que surtin
de l’aigua en aquest punt,
a alguns més d’un cop”,
detallava Rodríguez.
Zona de corrents
Aquest punt negre de la
Costa Daurada se situa enmig d’una zona de platges,
la de Coma-ruga, aparentment plàcida. En aquests
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MARESME
El 50% dels empleats
de la Corporació de
Salut, a l’ERO temporal

ALT PENEDÈS
Els tractors passaran
per una C-15 en obres
durant la verema

Les frases

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

“Si es creu oportú,
sancionarem. Tothom
s’ha de mentalitzar
que cal complir
les normes”

“Davant d’una
prohibició, un ha
d’autoprotegir-se
i no cometre
imprudències”

ALCALDE DEL VENDRELL

DELEGAT DEL GOVERN A TARRAGONA

Benet Jané

Quim Nin

BARCELONÈS
Trias vol una aliança
tàctica amb Madrid
pel finançament

La xifra

—————————————————————————————————

14

REUS
Es desbloqueja el
soterrament de la línia
d’alta tensió del Pinar

BAIX EBRE/MONTSIÀ
El govern provarà
un filtre per frenar el
cargol poma al Delta

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

LA CRÒNICA

Azahara
Palomares
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rescats ha fet la Creu Roja en
aquest punt de la platja de
Coma-ruga, el 18% del total
de rescats a la demarcació.

Un home es banya just a sota del senyal que ho prohibeix ■ J.C. LEÓN

Girar l’esquena al risc

U

A l’esquerra, els cartells que indiquen la prohibició del
bany a l’entorn del port de Coma-ruga. A la dreta, un
moment de la reunió ahir a l’Ajuntament ■ J.C. LEÓN

pocs metres situats al cantó esquerre de l’espigó del
port, però, els corrents i
l’efecte de la instal·lació
portuària la converteixen
en una zona de risc. Els
corrents marins, habitualment en direcció a llevant,
arrosseguen sorres fins
a la bocana del port, i
obliguen a realitzar dragatges habitualment, fet
que provoca que les aigües
guanyin profunditat de
forma sobtada. Aquest
efecte dels dragatges (que
s’han aturat durant l’estiu) no és, però, l’únic pro-

blema, sinó que cal sumarhi els corrents que s’hi
creen i que són difícils de
superar fins i tot per a un
nedador professional.
Tots aquests factors expliquen la prohibició del
bany, que fins ara diverses
persones incompleixen
habitualment
malgrat
que la senyalització és
ben visible. Els episodis de
rescats i d’ofegaments ja
eren habituals altres anys,
tot i que des de la Creu Roja reconeixen que l’alarma
s’ha activat ara de forma
més clara per la proximi-
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tat en el temps de les
morts i també per influència dels forts vents
d’aquest juliol, que han fet
empitjorar les condicions.
“Cal conscienciar la
gent que, quan no es coneix una platja, el primer
pas ha de ser parlar amb
els socorristes per conèixer les zones de risc”,
relatava Daniel Montserrat, també coordinador de
la Creu Roja al Vendrell.
“En aquest punt, a dos metres de la sorra et pot sorprendre un corrent i ser
incapaç de sortir-ne”. ■

na bandera vermella a peu de sorra. Unes boies visibles a banda i
banda de l’espigó. Una desena de
cartells ben grans i pintats de groc cridaner amb dibuixos que expressen sense
marge a l’error (ni tan sols per a estrangers o il·literats) la prohibició del bany. Ni
els meus ulls, ni l’opinió generalitzada
dels banyistes a la platja de Coma-ruga,
podien trobar ahir al migdia cap defecte
a la senyalització d’aquest petit tram de
costa on, en el darrer mes, s’han registrat tres morts i on els socorristes de la
Creu Roja es fan un fart de fer rescats i,
sobretot, d’avisos verbals a persones
que, alienes a qualsevol limitació, es banyen en aquest petit espai a tocar de
les roques de l’espigó del port i de la bocana de sortida d’embarcacions.
Entre els banyistes que ahir aprofitaven el matí de platja en aquest barri mariner del Vendrell, els episodis dels tres
morts estaven presents en les converses, com també el fet que, malgrat els
cartells i els crits i xiulets continuats dels
voluntaris de la Creu Roja, la gent es continua banyant. “Tots sabem que és perillós, però cada dia veig gent banyants’hi”, reconeix la Fernanda Prieto, que
amb la seva família estiueja des de fa dècades a Coma-ruga i té un mirador privilegiat des de sota del pont de la carretera
de l’espigó, on estén la tovallola buscant
tranquil·litat i ombra. “Cada cop que
veus que els socorristes marxen, allà va
algú a ficar-se a l’aigua”, afegia.
Però per què, si és tan fàcil ser conscient del risc, la gent continua banyant-

se en aquest punt? Si un s’acosta a l’aigua, pot descobrir que el mar entre les
boies apareix misteriosament reposat,
sense l’aglomeració característica
d’aquesta concorreguda platja. Això, però, és tan sols un miratge, com relaten
des de la Creu Roja, farts que els seus
avisos siguin ignorats per banyistes que,
fins i tot, esperen per banyar-s’hi a la finalització del servei de vigilància o responen amb insults les advertències. Tan
sols cal escoltar el seu relat del rescat de
la noia de 15 anys que hi va morir la setmana passada: “El corrent era tan fort
——————————————————————————————————————————————————

Els socorristes estan farts
que els seus avisos siguin
ignorats per banyistes que
fins i tot responen amb insults
——————————————————————————————————————————————————

que els dos socorristes érem incapaços
de sortir. Tan sols va ser possible amb el
suport d’una embarcació”, reconeixia Jonathan Rodríguez, coordinador de la
Creu Roja. Aquell dia, els socorristes hi
van rescatar fins a deu persones.
“Els senyals són correctes, però potser el més pràctic seria posar tanques a
la zona de platja i ja està”, comentava
Sara Arrabal, una altra de les banyistes
que ahir passejava per la zona. Per a d’altres, com la Maria Elena Alonso, el treball
prioritari està en un altre àmbit: “No serviran de res més senyals i tanques. El
que cal és canviar la gent, fer que siguin
conscients i respectin els socorristes”.
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Condemna a ‘Biutiful’ pels
nínxols danyats en el rodatge

Badalona
debat la
liquidació
dels comptes

a La familiar d’un difunt rebrà 20.000 euros pels desperfectes que es van fer al cementiri de Sants en
la filmació de la cinta a La productora i Cementiris de Barcelona hauran d’assumir la indemnització

BADALONA

F.E.
BARCELONA

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona ha dictat una sentència que obliga a indemnitzar, amb 20.000 euros,
una veïna de Castelldefels
pels desperfectes que es
van fer al nínxol del seu pare, al cementiri de Sants, a
conseqüència del rodatge
de la pel·lícula Biutiful. La
productora del film, l’empresa Mod, i Cementiris de
Barcelona, una societat
participada en el 51% de
l’accionariat pel consistori
de la capital catalana, són
qui hauran de costejar
aquest rescabalament. A
banda d’anunciar la seva
voluntat de no recórrer
contra la resolució, fonts
de l’Ajuntament barceloní
han explicat que ara
s’obrirà un procés de negociació entre les asseguradores de totes dues companyies per pactar com
es reparteix la càrrega
de la indemnització.
El litigi es remunta a finals del 2008, quan la de-

Estat en què van quedar els nínxols arran del rodatge de la pel·lícula ■ ARXIU

mandant va visitar la tomba del seu pare i va constatar que diversos nínxols
presentaven un important estat de degradació.
No tenien ni flors ni ornaments, i les portes havien
estat pintades de blanc.
Tot plegat obeïa al fet que
en aquells moments s’estaven filmant al cementiri
algunes escenes de la pellícula dirigida per Alejandro González Iñárritu,
una cinta que ofereix una
visió lúgubre i gens idealitzada de Barcelona.
Cementiris de Barcelona ha assegurat, reiteradament, que tan bon punt
van tenir coneixement
que s’estava fent aquest
ús de les seves instal·lacions, va ordenar que
s’aturés el rodatge. Així
mateix es va instar la productora a pagar els desperfectes, que pujaven a
uns 9.000 euros. Al contracte signat entre totes
dues parts hi consta una
pòlissa de responsabilitat
civil de fins a 600.000
euros, d’on podria sortir
la compensació. ■

S.M.

Tot i que l’agost acostuma
a ser un mes bastant inoperatiu a les administracions, el govern de Badalona, integrat únicament
pel PP, va convocar ahir
la comissió especial de
comptes, a la qual van assistir representants del
PSC, CiU i els populars.
Només hi va faltar ICVEUiA. En la trobada, celebrada per tractar la liquidació dels comptes del
2010 abans d’elevar-los al
ple, es van posar de manifest les dificultats que poden marcar l’aprovació
d’aquest punt. I és que el
pressupost de Badalona
pel 2010 va ser aprovat pel
govern del PSC, CiU i
ERC, actualment en minoria (Esquerra ni tan sols
no té representació a
l’Ajuntament). Es dóna
per fet que el PSC i CiU votaran a favor d’uns comptes que ells mateixos van
gestionar, però, davant el
més que probable vot negatiu del PP, es necessitarà l’abstenció d’ICV-EUiA
per tal que socialistes i
convergents puguin aprovar la liquidació dels
comptes en minoria. Ara
per ara, una incògnita. ■

Barcelonès

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

Contraris a caminar

QUEIXES · El primer dia de tall en la línia 2 de metro acaba amb queixes per la distància entre l’estació de Badalona Pompeu
Fabra i la parada de busos RESPOSTA · L’Ajuntament badaloní insta TMB a acostar el punt de sortida dels autobusos
Sara Muñoz

U
BADALONA

na dona entrada en
la seixantena bufega al bell mig de la
plaça Pompeu Fabra, a Badalona.
Tot just acaba de preguntar a
un noi jove, identificat com a informador de TMB, quant li queda fins al punt on l’espera el bus
que des d’ahir i fins a final de
mes substitueix el servei de la línia 2 de metro entre les estacions de Badalona Pompeu Fabra i Artigues Sant Adrià, afectat per obres. El jove li indica el
camí amb el dit. Uns cent me-

tres la separen de la parada
d’autobusos. Són en línia recta
però ella se sent com si hagués
de pujar el Tormalet. Fins fa escassament un any, els veïns del
centre de Badalona havien de
caminar uns deu minuts fins a
l’estació de Pep Ventura per
agafar el metro. Aquests dies ho
han de fer un parell de minuts.
No és gaire temps, però sí suficient per provocar queixes dels
ciutadans, ara acostumats a estalviar-se la passejada. L’única
queixa que ahir van recollir els
treballadors de TMB va ser la
referida a la distància que separava l’estació de Pompeu Fabra
de la parada d’autobús triada
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Un usuari baixa d’un dels busos
especials ■ JOSEP LOSADA

per iniciar i finalitzar el servei
substitutori del suburbà.
De fet, l’Ajuntament de Badalona va sol·licitar ahir mateix a
TMB el trasllat de la parada de
bus fins a l’avinguda Martí Pujol, just davant de l’entrada del
metro. Avui espera una resposta. “Caminar no és problema;
ho és l’estat general del transport públic”, comentava la
Montserrat Ochoa durant el
trajecte a peu. Alguns veïns
molt previsors, com la Fina Cervera, van indagar al matí com
s’ho havien de fer per agafar,
hores més tard, el suburbà. “El
camí està més indicat que el recorregut de l’Ikea”, assenyalava

un dels informadors que TMB
ha situat a peu d’estació. Per
aquest motiu, afegit al fet que
els busos van complir amb escreix els horaris i al bombardeig
d’informació que hi ha hagut els
darrers dies, les queixes van ser
l’excepció. “Només he aguantat
una persona impertinent. Suposo que avui se li han acabat
les vacances”, va apuntar amb
ironia un altre informador.
Un responsable de TMB,
situat al peu del canó, va garantir que la jornada s’estava desenvolupant amb absoluta normalitat. Si s’hi ha d’introduir
alguna modificació, s’anirà
veient sobre la marxa. ■
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Trias vol una aliança
tàctica amb Madrid

La nova oficina
policial de Calella
ampliarà els serveis

Un participant
al concurs del
pregó popular
de Malgrat

a L’alcalde barceloní proposa que totes dues ciutats negociïn

conjuntament amb l’Estat un model de finançament a mida

Vicenç Ferrer serà
un espai d’informació
d’actes de la ciutat

Efe
BARCELONA

Hi ha àmbits on la rivalitat
hi és i hi continuarà sent,
però alhora hi ha un conjunt de reivindicacions en
què Barcelona i Madrid
han de ser capaces d’alçar
una única veu. Aquest és el
discurs que l’alcalde de la
capital catalana, Xavier
Trias, plantejarà al seu homòleg madrileny, Alberto
Ruiz Gallardón, en una
trobada que tots dos mantindran, en principi, el
mes de setembre vinent.
D’aquest conjunt de temes
d’interès comú estratègic,
el finançament dels seus
respectius ajuntaments és
probablement el més crucial. En una entrevista
concedida ahir a l’agència
Efe, Trias apuntava que el
fet que totes dues ciutats
tinguin la possibilitat de
tenir una relació fiscal de
bilateralitat amb l’Estat,
en virtut de les seves respectives cartes municipals, dóna molt de marge
de cara a plantejar-hi una
negociació conjunta. “Jo,
com a alcalde de Barcelo-

a El local de la plaça

T.M.
CALELLA

L’oficina de gestió de denúncies que comparteixen els Mossos i la policia
local i que es va inaugurar
a final de juliol a Calella
deixarà de fer únicament
aquest servei al setembre.
L’alcaldessa, Montserrat
Candini (CiU), va explicar
que el local de la plaça Vi-

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en una fotografia
d’arxiu al Saló de Cent ■ JOSEP LOSADA

na, donaré suport als ajuntaments perquè tinguin
un nou finançament”, va
proclamar, i també va explicitar que en el cas de totes dues urbs aquest nou
model s’ha de basar en la
participació directa en determinats impostos estatals, com ara l’IVA. Després de fer aquesta anàlisi,
el vicealcalde de Madrid
Manuel Cobo es va mostrar obert a estudiar
aquestes propostes, “no

només amb l’alcalde de
Barcelona, sinó amb tots
els alcaldes de l’Estat”, i
també va denunciar la
caducitat de l’actual fórmula de finançament de
les corporacions locals.
En un altre àmbit en
què Trias va apuntar que
Madrid i Barcelona també
poden col·laborar és en
matèria cultural a través
del Liceu i el Teatro Real.
Com? En la reunió del setembre ja se’n parlarà. ■

BARCELONÈS

Barcelona
gasta la meitat
que Madrid en
propaganda
E.P.
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838583-1038603J

L’Ajuntament de Barcelona va gastar 61 milions
d’euros en publicitat institucional entre els anys
2005 i 2007, la meitat que
el de Madrid, segons es recull en el darrer informe
del Tribunal de Comptes.
La xifra de Barcelona és
menys de la meitat del que
va gastar Madrid, 122,19
milions d’euros, però és
molt més que el que van invertir altres ciutats com
ara Sevilla, 10,14 milions;
Màlaga, 9,96 milions; València, 7,85 milions, i Saragossa, 4,06 milions. ■

119170-1040473J

BARCELONA

cenç Ferrer es destinarà a
informar i promocionar
els actes culturals, socials i
econòmics de la ciutat,
com ara la Fira, la Challenge i la campanya comercial de Nadal. Candini justifica la decisió argumentant que la demanda de
l’oficina policial es concentra a la ciutat sobretot durant els mesos d’estiu.
En aquest sentit, ERC
ha reclamat en un comunicat que l’oficina es converteixi en un espai permanent de suport a la policia local de proximitat
i dels agents cívics. ■

T.M.
MALGRAT DE MAR

Eduard Francesc Giménez, cap de la colla de Diables Ratpenatsinfernals
de Malgrat, ha estat l’únic
participant del concurs
per triar el pregoner de la
festa major de Sant Roc de
Malgrat. La regidoria de
Cultura va obrir a la participació ciutadana aquest
acte d’inici de la celebració, però segons va explicar l’alcaldessa, Conxita
Campoy (PSC), la resposta no ha estat l’esperada.
El pregó de Giménez es llegirà divendres, dia 12. ■
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El rànquing
Joan
casteller
Beumala
TOP10

L’ERO temporal de la
Corporació de Salut afectarà
més del 50% de la plantilla
a La direcció presenta a la Generalitat l’expedient que aquest any durà a l’atur 95

empleats i reduirà la jornada de 857 treballadors més, i que continuarà el 2012
Teresa Márquez
CALELLA

1. Castellers de Vilafranca
914,90
P/8fm (1d), 2/9fm (2d), 3/9f (3d), 4/9f (3d), 3/8a (1d)
2. Minyons de Terrassa
760,10
P/8fm (1c), 2/9fm (1d), 3/9f (3d), 4/9f (1d), 4/8a (1d, 1c), P/7f (2d)
3. Colla Vella dels Xiquets de Valls
668,40
3/9f (3d), 4/9f (1d), 4/8a (2d, 1c), 5/8 (3d)
4. Capgrossos de Mataró
608,70
2/9fm (1c), 3/9f (2d), 4/9f (2d), 2/8f (3d) 3/8 (2d)
5. Jove Xiquets de Tarragona
566,00
3/9f (3d), 5/8 (3d), 2/8f (1d), 3/8 (3d)
6. Colla Joves Xiquets de Valls
396,00
4/9f (1c), 5/8 (1d), 2/8f (2d), 3/8 (3d), 4/8 (3d), 2/7 (1d)
7. Castellers de Sabadell
288,9
3/8 (3d), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 5/7 (1d)
8. Xiquets de Tarragona
288,9
3/8 (3d), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 5/7 (1d)
9. Castellers de Sants (Barcelona)
280,2
3/8 (3d), 4/8 (3d), 2/7 (2d), 5/7 (2d)
10. Castellers de Lleida
246,7
3/8 (1c), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 5/7 (3d)

TOP20

TOP30

1. Xiquets de Reus
242,2
3/8 (1c), 4/8 (2d, 1c), 2/7 (3d), 5/7 (3d)
2. Castellers de Barcelona
238,1
4/8 (3d), 2/7 (3d), 3/7s (2d), 5/7 (2d)
3. Cast. Vila de Gràcia
232,5
4/8 (3d), 2/7 (3d), 5/7 (3d), 4/7a (1d)
4. Nens del Vendrell
219,1
4/8 (2d), 2/7 (3d), 5/7 (3d), 4/7a (2d)
5. Castellers de Sant Cugat
215,9
4/8 (1d), 2/7 (3d), 3/7s (3d), 5/7 (3d)
6. Sagals d’Osona (Vic)
202,5
2/7 (3d), 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (1d)
7. Marrecs de Salt
192,5
4/8 (1d), 2/7 (2d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7 (1d)
8. Xicots de Vilafranca
180,9
4/8 (1d), 2/7 (1c), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (2d)
9. Moixiganguers d’Igualada 169,5
3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7 (1d)
10. Margeners de Guissona
160
3/7s (1d), 5/7 (2d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (1d)

1. Bordegassos de Vilanova
159
2/7 (1d), 5/7 (2d, 1c), 4/7a (1d), 3/7a (2d), 3/7 (3d)
2. Castellers d’Esplugues
157,8
5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (1d)
3. Cast. Poble Sec (Barcelona)
154,7
2/7 (1c), 5/7 (1d), 4/7a (2d), 3/7a (3d), 3/7 (3d)
4. Jove Castellers de Sitges
153,3
5/7 (2d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (2d)
5. Castellers de Terrassa
139,2
3/7 (3d), 4/7 (3d), 5/7 (1d), 7/7 (1d), 4/7a (2d)
6. Xics de Granollers
137,5
5/7 (1d), 4/7a (2d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (3d)
7. Castellers de Mallorca
137
5/7 (1d), 4/7a (1d), 3/7a (2d), 3/7 (3d), 4/7 (3d)
8. C. Sagrada Família (Barcelona) 135,8
4/7a (2d), 3/7a (2d), 3/7 (3d), 4/7 (3d)
9. Nois de la Torre (Torredembarra) 135,1
5/7 (1d), 4/7a (2c), 3/7a (1d, 2c), 3/7 (3d), 4/7 (1d)
10. Xiquets del Serrallo (Tarragona)
126,4
4/7a (2d), 3/7a (1d), 3/7 (2d), 4/7 (3d), P/5 (2d)

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

ANÀLISI
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tres grans protagonistes
L’estiu casteller, en les dues darreres jornades, presenta
tres protagonistes destacats. D’entrada, tenim uns Castellers de Vilafranca consolidats en el liderat del XV Rànquing amb dos castells de gamma extra (pilar de 8 i torre
de 9) descarregats encapçalant la seva sèrie i un tercer
en perspectiva, el 5 de 9, que volen intentar dissabte que
ve davant del seu local social. La Colla Vella dels Xiquets
de Valls, al seu torn, figura en el 3r lloc després de firmar la seva millor actuació del curs present en el derbi
de la Firagost, que li serveix per encarar l’exigent calendari immediat amb molt bones perspectives. Una
menció especial es mereix també la Colla Jove Xiquets
de Tarragona (5a), les últimes aparicions de la qual
confirmen que la seva candidatura per aspirar als
somniats galons de gamma extra és molt seriosa.
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L’expedient de regulació
d’ocupació (ERO) temporal que va presentar ahir
la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva
(CSMS) farà que 95 treballadors vagin a l’atur fins
al desembre aquest any i
que es redueixi una mitjana del 19% la jornada de
857 empleats més. Aquestes són les dades facilitades pel comitè d’empresa
de l’ens que gestiona, entre altres centres sanitaris, els hospitals Sant Jaume de Calella i Blanes.
L’expedient, tal com ja
s’havia anunciat, va ser
presentat ahir a la Generalitat i se’n va informar
els representants sindicals, alhora que s’obria un
termini de quinze dies entre les dues parts per intentar arribar a acords.
L’ERO per a aquest
2011, que es vol començar
a aplicar a partir de l’1 de
setembre, també planteja
enviar a casa durant una
setmana 729 professionals sanitaris, a causa del
tancament puntual d’alguns serveis, com ara el de
consultes externes. “Es
pot donar el cas que en
part d’aquests treballadors les mesures es trepitgin i els afecti també la reducció de la jornada laboral”, va explicar Gustau
López, portaveu del comitè d’empresa de l’hospital
de Calella. Pel que fa al
2012, López va avançar
que es preveu l’acomiadament del mateix nombre
de treballadors, 95. Pel
representant sindical, les
disposicions plantejades
“no garanteixen que es pugui mantenir el nivell d’assistència sanitària que reben actualment els usuaris dels diversos centres”.
Propostes
En qualsevol cas, López va
afirmar que el comitè ja ha
presentat a la direcció de
la Corporació un seguit de
propostes “orientades a

Imatge de la darrera mobilització dels treballadors de la CSMS a Calella ■ T.M.

Dimecres s’organitza una cadena humana
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els treballadors de l’hospital
de Calella i l’ABS Calella-Malgrat-Palafolls han fet una crida a la ciutadania per participar en un acte de rebuig a les
retallades sanitàries que tindrà lloc dimecres. Segons
fonts de l’organització, es farà una cadena humana des
de la porta de l’hospital cale-

llenc. Al centre sanitari de
Blanes els afectats fan concentracions cada dimarts a
l’entrada, i s’ha convocat una
manifestació per al dissabte
13 d’agost, a les 11 del matí,
que sortirà de l’hospital i arribarà a l’ajuntament. A més,
les associacions veïnals de
Blanes van acordar consti-

Les frases

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

“Mantenir l’atenció
sanitària, minimitzar
l’efecte sobre els
treballadors i garantir
la viabilitat econòmica
són els objectius”

“Si s’aplica l’ERO,
ningú no pot garantir
que hi haurà el mateix
nivell d’assistència
sanitària per
als usuaris”

Xavier Conill

Gustau López

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ
DEL CSMS

COMITÈ D’EMPRESA DE L’HOSPITAL
SANT JAUME DE CALELLA

reduir al mínim l’afectació
sobre els treballadors”.
Aquestes mesures, però,
de moment no es faran
públiques. El comitè espera poder arribar a un
acord satisfactori per a
les dues parts, però tampoc no amaga que això
“serà difícil, amb una reta-

llada de personal com la
que aquí es planteja”.
Per la seva banda, el director de planificació de la
Corporació, Xavier Conill,
confia que les negociacions amb el personal “es
desenvoluparan en un clima d’entesa, perquè els
mateixos objectius mouen

tuir-se en una plataforma,
oberta a totes les entitats
que s’hi vulguin afegir per
lluitar contra les retallades.
Aquest grup es constitueix
avui al consistori blanenc i,
segons el president d’una de
les associacions, Pere Lopera, està obert a entitats de totes les poblacions afectades.

les dues parts: mantenir
l’assistència sanitària, minimitzar l’efecte de la mesura sobre els treballadors
i garantir la viabilitat de la
Corporació. Conill, que va
assenyalar que l’afectació
sobre els llocs de treball
plantejada a l’ERO temporal “també inclou l’equip
directiu”, va recordar que
l’empresa manté sobre la
taula la seva proposta inicial de retallar a tota la
plantilla aspectes inclosos
en el conveni col·lectiu,
com ara la rebaixa de dies
d’assumptes propis i dels
complements que es perceben en cas de malaltia.
“L’ERO ha estat i és l’última opció que volem prendre”, va dir el representant de la Corporació. ■
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a El govern va penjar el cartell de prohibit el pas als tractoristes, però se’n va desdir al cap de pocs
dies a UP diu que fer passar els tractors per vies secundàries hauria estat “més perillós i costós”
Albert Mercader
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Els conductors que circulin a partir del dia 15
d’aquest mes per la C-15 al
Penedès –la via que ara està en obres i que es convertirà el mes setembre de
l’any que ve en l’eix diagonal– a més de conviure
amb els camions de càrrega i les excavadores, hauran de fer-ho amb els tractors carregats de raïm. El
Departament de Territori
i Sostenibilitat va instal·lar fa setmanes un cartell a l’altura de Capellades
que indicava que a la C-15
es prohibia el pas de tractors, però no va durar gaire temps. Unió de Pagesos
(UP) va aixecar la veu i,
després de negociar-ho
amb el director general de
Carreteres, Jordi Follia, va
pactar un període de lliure
circulació per la futura via
ràpida, ara en obres, que
en principi s’allargarà
fins al 15 d’octubre.
La responsable de Política Territorial del sindicat, Maria Rovira, explica

Imatge del tram del túnel d’Olèrdola de la C-15, per la qual circularan els tractors mentre no hi hagi via de servei ■ A.M.

que la decisió que ha adoptat el govern és lògica “perquè el que no podia ser és
que es pressionés tant el
pagès”. “No utilitzar la
C-15 i obligar els tractoristes a fer el tomb i a circular
per vies alternatives hagués suposat una despesa
superior de gasoil i gairebé
el doble de temps”, sosté.

La frase

La data

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El que no podia ser
és que es pressionés
tant el pagès: fer el
tomb suposa gairebé
el doble de temps”
Maria Rovira
RESPONSABLE DE POLÍTICA
TERRITORIAL D’UNIÓ DE PAGESOS

15.10.11

Fins aquest dia, en què
s’ha previst que acabi
la verema, els tractors
podran circular per la via.

El govern volia que els
tractors penedesencs circulessin per la carretera
local de Sant Quintí de Mediona fins a Igualada pel
tram nord, i que evitessin
la C-15 pel tram sud amb
trams alternatius. Rovira
argumenta que el fet d’haver triat aquesta alternativa hauria estat fins i tot

Vallès Occidental

La verema comença el 15
Unió de Pagesos ha pactat
per a aquest any el període
de permís de trànsit dels
tractors fins al 15 d’octubre, perquè els pagesos puguin treballar durant la
campanya de la verema i
no hagin de demanar el
permís per circular-hi, de
manera que s’estalviaran
la burocràcia. Rovira hi
afegeix que el termini especial del 15 d’octubre es
valorarà el mes vinent, un
cop es conegui com evoluciona la verema. “Si veiem
que la verema s’allarga, demanarem que es prolongui, conclou. Els conductors que vagin per la C-15
es trobaran amb tota probabilitat els tractors a la
via –hi poden circular uns
quatre cops al dia, per
anar a la cooperativa i tornar-ne– a partir de dilluns.
El sector del vi del Penedès
ha marcat la data, de manera orientativa, perquè
coincideixi amb l’inici de
la verema de la varietat
chardonnay a la seva DO.
El responsable de la vinya i
el vi d’UP a l’Alt Penedès,
Josep Marrugat, preveu
que enguany es mantindran els 240 milions de
quilos de raïm, però que
l’excés d’aigua per les tempestes i la calamarsa de fa
dies fa patir el sector perquè podria afectar la qualitat dels productes. ■

Ajuntament de
Castellbisbal

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

Punt encara més negre a Terrassa
ACCIDENTALITAT · El nombre d’accidents es duplica a la plaça de l’Aigua tot i la remodelació que
hi va fer l’Ajuntament CAUSES · La majoria dels implicats al·leguen que no havien vist l’altre vehicle
Miquel A. Luque
TERRASSA

La plaça de l’Aigua torna a ser un
dels punts negres de Terrassa,
malgrat que l’Ajuntament hi va
destinar 476.702 euros dels fons
estatal d’inversió local (FEIL)
per remodelar-la. El projecte consistia en la repavimentació de
tot el perímetre de la plaça, que
fins aleshores estava delimitat
amb balisses provisionals, des
de les façanes dels edificis fins
al ferm de la rotonda. També
es va crear un carril bici al voltant
de la plaça, de dos metres d’amplada. Les obres van generar
una forta oposició de CiU i dels

veïns, que es van queixar de la
inseguretat que suposava per a
ciclistes i vianants.
Les dades d’accidentalitat
dels primers mesos en aquesta
plaça van donar la raó a l’Ajuntament, que no es va cansar de
destacar-les. No obstant això,
l’any passat el nombre d’accidents de trànsit en aquest giratori situat al barri de Sant Pere
Nord es va duplicar i va passar
dels 9 xocs del 2009 als 18. Amb
aquesta xifra es va convertir en
el segon punt més perillós de la
ciutat, només superat per la plaça
de la Dona. Després de la reforma, a la plaça de l’Aigua una persona va resultar ferida de grave-
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Un vianant travessa per un pas, a
la plaça de l’Aigua ■ M.A.L.

tat i set més, de caràcter lleu.
La incidència de la remodelació de la rotonda en els accidents
es comprova analitzant les causes
de les col·lisions. Segons la memòria de la Policia Municipal, deu
dels accidents van ser per errades
dels conductors, que van al·legar
que no havien vist l’altre vehicle,
el vianant o l’obstacle amb el qual
havien xocat. A més, en set casos
la topada es va produir després
que es fes una maniobra inadequada. En vuit dels accidents les
errades dels conductors van anar
acompanyades d’infraccions,
com la de no respectar el senyal
de cediu el pas o no respectar la
norma genèrica de prioritat. ■

Departament de Medi Ambient i Serveis
Ref.: 000031/2011-MA
\kn

865513-1040456J

Els tractors circularan per
la C-15 durant la verema

“més perillós, ja que les
vies locals són estretes i en
situacions d’avançament
hauria hagut problemes”.

EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
celebrada el dia 25 de juliol de 2011, ha
adoptat, per unanimitat, l’acord d’aprovació
inicial del mapa de capacitat acústica del
municipi de Castellbisbal, redactat per l’enginyer municipal, i el sotmetiment del mateix a informació pública per un termini de
trenta dies, durant el qual hom podrà presentar reclamacions i al·legacions, amb el
benentès que en cas que no se’n presenti
cap l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el mapa de capacitat acústica del municipi de Castellbisbal es
podran consultar a l’àrea de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, entre les 9 i les 14 hores, durant
el termini de trenta dies hàbils des de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Aquest mateix anunci es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
diari El Punt, edició Vallès Occidental.
Castellbisbal, 1 d’agost de 2011
La regidora delegada de Medi Ambient i
Habitatge,
Mercè Caraltó Masot
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BAIX CAMP

Acord per soterrar una
línia d’alta tensió a Reus
a El nou equip de govern i Endesa desbloquegen un projecte llargament reivindicat pels veïns
d’una urbanització a L’obra costarà 4,5 milions d’euros i també suposarà la millora de l’entorn
N. Roca
REUS

—————————————————————————————————

4,5
milions d’euros és el que
costarà executar el projecte,
tot i que s’ha rebaixat en mig
milió respecte de l’inicial.

quel Domingo, va expressar que malgrat abaratirne el cost tindrà “els estàndards de qualitat bastant
més alts”. Es preveu la desaparició del cablejat i de
les torres elèctriques (tant
les del terme municipal de
Reus com les que ja formen part de Castellvell del
Camp, per on limita la urbanització) i la reurbanit-

119170-1040475J

L’Ajuntament de Reus ha
aconseguit arribar a un
acord amb la companyia
Endesa, el qual permetrà
desencallar de forma definitiva el projecte de soterrament de la línia d’alta
tensió que creua la urbanització El Pinar, i és que
fa gairebé cinc anys que es
va començar a tramitar i
un any que es trobava en
situació de bloqueig.
El nou equip de govern
ha aconseguit, a més, rebaixar en mig milió el cost
d’aquesta obra, llargament reivindicada pels veïns, i en aquest sentit, el
regidor de l’àrea d’Arquitectura i Urbanisme, Mi-

La xifra

Imatge de l’avinguda de les Torres a la urbanització El Pinar, on ara l’Ajuntament de Reus
impulsarà el projecte de soterrament de la línia d’alta tensió ■ J.F.

ANUNCI
d’informació pública sobre I’autorització administrativa i I’aprovació del projecte constructiu
per al subministrament i la distribució de GLP
per a usos domèstics i comercials al nucli urbà
de Pratdip (~ef. XDF-161-P).
D’acord amb el que preveuen la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs (BOE
de 8.10.1998); el títol 4, d’ordenació de gasos
combustibles per canalització; I’article 55.c), de
règim d’autoritzacions administratives; I’article
77, de distribució d’altres combustibles gasosos,
i I’article 79, sobre subministrament;
Atesos el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a
11, aprovat al Reial decret 919/2006, de 28 de
juliol (BOE 04.09.2006); el Reglament general
del servei públic de gasos combustibles, en la
part no derogada pel Reial decret 919/2006,
aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d’octubre;
el Reglament de xarxes i connexions de servei,
en la part no derogada pel Reial decret
919/2006, aprovat per l’Ordre de 18 de novembre de 1974, i les modificacions posteriors (ordres de 26 d’octubre de 1983 i de 6 de juliol de
1984); el Decret 120/1992, de 28 d’abril, sobre
característiques de les proteccions a instal·lar
entre les xarxes soterrades; l’Ordre de 8 de
maig de 1995, de mesures per a la gasificació
mitjançant xarxes locals de gas canalitzat, i el
Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim
d’instal·lació, ampliació i trasllat d’indústries, se
sotmet al tràmit d’informació pública el projecte
d’execució de les instal·lacions d’emmagatzematge, conducció, xarxa de distribució i subministrament de GLP al nucli urbà de Pratdip.
Peticionari: Vitogas España, SA, amb domicili a
efecte de notificacions a l’av. Baix Llobregat, 13, 2n A, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Objecte: construcció i explotació de les instal·lacions de gas propà canalitzat per al subministrament al nucli urbà de Pratdip.
Característiques principals de la instal·lació:
Dos dipòsits aeris de 28,93 m3 i 16 m3. La xarxa
de distribució s’estendrà en canonades de polietilè de mitjana densitat SDR-11, en diàmetres
PE-11 O, PE-90, PE63 i PE-40 i longituds de
681 m, 126 m, 72 m i 40 m, respectivament.
Pressupost: 198.673,70 euros.
Es fa públic per a coneixement general i perquè
tots els interessats puguin examinar el projecte i
presentar-hi les al·legacions que considerin
oportunes, per triplicat, als Serveis Territorials
d’Empresa i Ocupació a Tarragona, c. Pompeu
Fabra, 1, en el termini de vint dies comptats des
de I’endemà de la publicació d’aquest Anunci.
Tarragona, 7 de juny de 2011 p. a. (Resolució de
25 de març del 2011)
M. Pilar Alier Cortés,
Secretària dels Serveis Territorials a Tarragona
(11.158.067)

129812-1040476J
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zació de l’avinguda de les
Torres, que es convertirà
en un passeig per a vianants: s’enjardinarà tot
l’espai amb una doble filera d’arbres. També es
construirà una única rotonda a la cruïlla amb
l’avinguda dels Pins, mentre que la resta de cruïlles
es resoldran amb passos
elevats per obligar a reduir
la velocitat dels vehicles.
També es dibuixarà un
carril bici. D’altra banda,
el projecte inclou l’obertura d’un nou vial que donarà continuïtat a l’avinguda
de les Torres fins al camí
de la Mineta, que serà
exclusiu per als vehicles
de motor, mentre que
amb la millora del camí
Vell de Castellvell es
facilitarà l’accés als vianants i a les bicicletes.
El projecte hauria d’estar signat el setembre per
tal de no perdre una subvenció provinent de l’Institut Català de l’Energia, i
l’equip de govern confia
poder executar les obres
al llarg del 2012. A banda
de l’Icaen, el projecte està
cofinançat pels ajuntaments de Reus i Castellvell
del Camp, i Endesa. ■

SEGRIÀ

Pla de neteja dels
boscos de Lleida
a La Paeria fa esporga, aclarida i triturat de restes en
unes 21 hectàrees a L’objectiu és evitar el risc d’incendis
Joan Tort
LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha
iniciat aquest estiu una
nova fase del pla de neteja
dels boscos del terme municipal, que abracen unes
107 hectàrees de les 240
de superfície verda de
què disposa la capital.
El programa, en execució des del 2006, inclou
actuacions de neteja, esporga, aclarida i triturat
de les restes vegetals
amb l’objectiu de fer un
manteniment dels boscos
i, sobretot, evitar que
hi hagi un excés de combustible en el cas que es
declari un incendi.
El ple municipal preveu
que aquest any es treballi
en un total de 21,5 hectàrees forestals, situades al
turó de Gardeny, a l’àrea

Els operaris netejant boscos al turó de Gardeny, on es
tallen branques seques dels arbres ■ ROGER SEGURA / ACN

de la Cerdera i als pinars
de Sucs, poble agregat a
Lleida. El cost d’aquesta
actuació per enguany
no arriba als 60.000
euros, segons la Paeria.
Una brigada de set persones amb motoserres
s’encarreguen d’aquestes
feines i des d’ahir treba-

llen als boscos de pins del
turó de Gardeny, situats
al costat del Parc Científic
i Tecnològic de Lleida.
L’alcaldessa accidental,
Sara Mestres, i el regidor
responsable de Medi
Ambient, Josep Barberà,
van visitar ahir aquests
treballs de neteja. ■
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La Generalitat provarà un
filtre per frenar el cargol
poma al delta de l’Ebre
a Una empresa de la Rioja patenta un sistema per barrar el pas del mol·lusc

Els camions que traslladaven la runa del Club Med van
estar passant per la carretera durant mesos ■ MANEL LLADÓ

invasor, que s’instal·larà a la sèquia mare i tindrà un cost de 90.000 euros

ALT EMPORDÀ

Lurdes Moreso

La carretera del Club
Med, encara pendent

El govern de la Generalitat
continua provant mètodes per frenar la plaga del
cargol poma al delta de
l’Ebre. El pròxim experiment es farà entre final
d’agost i principi de setembre i consistirà en la instal·lació d’un sistema de
filtres, que ha patentat
una empresa de la Rioja,
per evitar que el mol·lusc
invasor colonitze nous
espais. “Volem limitar la
zona afectada i un dels
objectius és evitar que
el cargol avance cap al
riu”, ha explicat el responsable del Departament
d’Agricultura en la lluita
contra el cargol poma,
Hernan Subirats.
Concretament els filtres, que ha dissenyat
l’empresa Filtros Palacios,
es provaran a la sèquia
mare del Canal de l’Esquerra de l’Ebre, a l’atura
de Camarles. L’equip, que
costarà 90.000 euros,
consta d’unes xapes perforades de 2 mil·límetres de
diàmetre que permeten
filtrar fins a 3 metres cúbics d’aigua per segon i inclou un sistema per netejar-se tot sol. “Els filtres
que hem col·locat fins ara
als desguassos són més
prosaics, aquest sistema

Les postes de cargol poma, de color rosat, s’acumulen a les sèquies ■ L.M.

La xifra

—————————————————————————————————

400
ous pot arribar a posar un exemplar de cargol poma en
una única posta. Els adults arriben als 15 cm de longitud

és molt més complex i mecanitzat i avisa el pagès
quan està embossat”, ha
dit Subirats. De tota manera, el responsable de la
lluita contra el cargol poma és prudent sobre l’efectivitat del sistema de Filtros Palacios. “Si va bé,
instal·larem els filtres en

altres punts”, va manifestar Subirats. Així, el govern preveu adquirir més
filtres per col·locar-los als
desguassos de Capítol i
Barques, el que suposaria
una
inversió
d’uns
400.000 euros. Fins ara,
s’han destinat 3,5 milions
d’euros a la lluita contra
la plaga del cargol poma,
tant amb finalitats ambientals com per evitar que
el mol·lusc perjudique el
cultiu de l’arròs.
Menys cargols poma
Tant el Departament d’Agricultura com els arrossaires coincideixen que hi
ha menys exemplars que
fa un any, tot i que l’abast

de la plaga s’ha escampat.
“Globalment hi ha menys
cargols que fa un any,
ara bé això no vol dir
que en punts concrets
l’afectació sigui més
gran”, ha precisat Subirats. Actualment, hi ha
unes 600 hectàrees del
marge esquerre del Delta
afectades per la plaga.
“L’arròs ara ja ha crescut i
el cargol no li pot fer mal”,
ha manifestat el responsable del sector de l’arròs
d’Unió de Pagesos (UP),
Dani Forcadell. UP lamenta que l’Estat no hagi prohibit fins ara la comercialització d’aquesta espècie,
quan fa dos anys que es
va detectar al Delta. ■

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

LA GALERIA

Antoni Veciana

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

La pesta

L

a pesta era un dels pitjors malsons dels nostres avantpassats.
Tanta por feien els seus estralls,
com desastrosos eren els remeis
que hi posaven. A banda de les innòcues processons i penitències, molts
remeis van empitjorar la situació: van
exterminar la majoria de gats creient
que eren l’origen de la malaltia i això
va fer que les rates portadores del
bacteri campessin lliurement; també
es llançaven els cadàvers als rius de
manera que les aigües quedaven

empudegades. La histèria col·lectiva
necessitava algun culpable, uns deien que eren els infidels i es van llançar altre cop a les croades, altres es
van llançar sobre els jueus, els immigrants de l’època, carregant-los el
mort de tots els mals. No hem canviat tant. Ara amb la crisi fem si fa no
fa el mateix. Potser entenem per què
passa, però no el sentit ni la solució;
ni de bon tros sabem quin pecat hem
comès per tanta penitència: atur, sanitat en entredit, sous irrisoris, misè-
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ria vital. Tampoc podem entendre
com uns senyors que només representen unes agències i que ronden
per uns despatxos molt enlairats
poden fer posar les mans al cap
del president de la democràcia més
gran del món. Com en el temps de
la pesta, actuem irracionalment,
la complexitat de la situació, i que
ara no tinguem cap proposta sòlida
alternativa a la mà negra dels mercats, fa que el més fàcil sigui atacar
abans el dèbil que el culpable.

L’Ajuntament de Cadaqués
(Alt Empordà) exigeix a l’Estat
que arregli la carretera que va
del Club Med fins a la població, que ha quedat molt malmesa pel pas dels camions de
gran tonatge que retiraven runa de les obres d’enderroc
d’aquesta ciutat de vacances.
Fa més d’un any que van acabar les obres de desconstrucció de l’antiga ciutat de vacances i la carretera encara
està pendent d’una millora.
L’alcalde de Cadaqués, Joan
Figueras, explica que el minis-

teri de Medi Ambient havia
previst una partida de
120.000 euros per arreglar
aquesta carretera, però que
les obres de millora encara no
s’han fet. Figueras assegura
que ha parlat amb l’exalcalde
de la població, Joan Borrell,
per saber del cert si l’Estat
s’hi havia compromès. I, efectivament, aquesta era la
previsió inicial, però sembla
que a última hora el govern
estatal va considerar que no
hi havia pressupost i s’hauria
fet enrere. ■ MAR VICENTE

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

SEGRIÀ

SEGRIÀ

La Urbana de
Lleida multa un veí
per dur el “CAT”

Protesta dels
empleats de BB
Serveis de Ponent

Un veí de Lleida va denunciar
ahir que la Guàrdia Urbana
l’havia multat divendres per
dur adhesius del “CAT” a la
matrícula i el van obligar a
treure’ls. La multa imposada
és de 200 euros. L’afectat
va reconèixer que estava mal
estacionat, però que el seu va
ser l’únic vehicle denunciat
d’una bona colla i, a més, va
criticar una actitud anticatalana de l’agent, ja que no volia
parlar en català i va exigir a l’infractor que li parlés en castellà.
La denúncia, a més, la va escriure també en castellà.
La Paeria va assegurar que
es tractava d’un fet puntual,
que hi ha permissivitat amb els
adhesius del “CAT”, tot i que
no són permesos, i que l’agent
l’havia aturat per una infracció
de trànsit. La CUP, per la
seva banda, va exigir que
s’anul·li la sanció i que s’evitin
aquests casos. ■ J. TORT

La seixantena d’empleats
de l’empresa BB Serveis a
Lleida van tallar ahir el trànsit
al Pont Vell de Lleida com
a protesta pels endarreriments en el pagament de les
nòmines. Els treballadors tenen pendent un salari i, a
més, des de fa dos anys cobren amb molt retard.
Els sindicats UGT i CCOO
temen, a més, que l’empresa
perdi els contractes que ara
tenen amb l’administració,
ja que en pocs mesos se’ls
acaben, i afecti encara
més els treballadors.
BB Serveis, amb seu a
Barcelona, presta serveis
socials a les administracions
i en el cas de Lleida fa treballs
d’atenció domiciliària per
encàrrec de la Paeria.
La plantilla lleidatana
no descarta més mobilitzacions per tal de cobrar els
salaris pendents. ■ J. TORT

129517-941647Q

DELTEBRE

MENÚ DIARI DE DIMARTS A DIVENDRES
Vidal i Barraquer, 28
Tel. 977 111 886 - TARRAGONA
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Cultura i Espectacles
El retorn d’un clàssic del pop català dels vuitanta

I ara, torna N’Gai N’Gai
Guillem Vidal
BARCELONA

Retorn musical del mes
d’agost: N’Gai N’Gai. Els
de Sant Pol de Mar, un dels
màxims referents del pop
català dels anys vuitanta,
acaben d’enllestir el seu
primer disc des de l’any
1992, que sortirà a l’octubre amb un títol que encara no han fet públic però
que apel·la, diuen, al “retorn des d’aquest profund
i fosc somni de la mort en
el que tothom ens creia
sotmesos”. N’Gai N’Gai ha
enregistrat vuit cançons
noves (amb títols com ara
La balada de’n Braç Trencat, Bydybayang, 1973 i
L’udol de la frontera) i
n’ha regravat set d’antigues (entre les quals la coneguda Sunglasses, amb
un modernitzat embolcall
“disco-dance”). Jordi Bastard, cantant del grup, explica les raons per les quals
ara, finalment, es torna a
posar davant d’un micròfon: “En Paquito [Garcia,
guitarrista] sempre ha insistit que la cosa no podia
acabar així, però els temps
eren els que eren i les circumstàncies també. Ganes d’escenari n’hem tingut sempre, i jo
més

que
ningú, ja en
els concerts em transformo en una altra persona.
Ara, però, és quan m’ha
convençut i ens disposem
a treure’ns el cuquet”.
El disc segella un retorn
que feia anys que alguns ja

Jordi Bastard i les ballarines que acompanyaven els xous del grup, en un concert de la dècada dels vuitanta ■ ARXIU JORDI BASTARD

intuïen (des del
2005 han fet deu
concerts, principalment al Maresme) i ens
presenta uns
N’Gai N’Gai
amb un so
“molt més
contundent”. “Volem reivindicar el
nostre
passat, però
també demostrar que
aquí no hi ha cap tipus de
nostàlgia sinó un exercici
d’energia i de futur”, promet Bastard. “No tornem
per menjar-nos el món, sinó per divertir-nos fent un
disc i uns quants concerts
més”. La formació actual
de la banda, a més de Bas-
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tard i Garcia, es completa
amb els músics que han
participat en els concerts
esporàdics que ha fet el
grup des del 2005, entre
els quals hi ha una festa

La banda de
Sant Pol de Mar
publicarà el mes
d’octubre el
seu primer disc
des del 1992

per als veterans del Barça
de fa dos anys o el concert
Tornen els vuitanta, amb
Duble Buble i altres grups,

el 2006 a Bikini.
N’Gai N’Gai, nascuts el
1985, van ser de les primeres bandes sorgides a Catalunya després del punk
que van cantar en català.
La seva estètica encaixava
plenament amb moviments
contemporanis
com els de la new wave i
els new romantics i, entre
els seus mèrits, destaquen
el d’haver colat Sunglasses en emissores de ràdio i
discoteques i haver ideat
muntatges escènics de
certa complexitat com el
que empraven en la gira de
Fotomaton. “Van ser, com
dirien als anglesos,‘the
best years of my life’
–s’emociona Bastard–.
Vam tocar a la recta de
l’Estadi amb The Blow
Monkeys, a Zeleste, a Pa-

rís, en infinitat de pobles...”. El públic, almenys fins al desembarcament del
rock català de Sopa de Cabra, Sau i
companyia, els
adorava
(el
1987 van ser el
grup
català
més contractat als escenaris del país),
però la crítica no era
unànime.
“La de Barcelona –recorda Bastard–, amb certes
excepcions, ens maltractava profundament, però
a la de Girona li encantàvem. Es feia estrany
llegir, quan actuaves a
Girona, que eres l’hòstia

i, quan ho feies a Barcelona, que tocaves pitjor
que un gitano amb
la cabra i

l’organillo.
Suposo que no érem
ni una cosa ni l’altra”.
El 1993, poc després de
la publicació del seu tercer
disc, Barres i birres, la
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El retorn d’un clàssic del pop català dels vuitanta

Altres grups de pop català dels 80

Takesada Matsutani, dissabte passat a Horizon ■ X.C.

Duble Buble

Detectors

Amb algunes lletres escrites per ni més ni menys que
Quim Monzó, Ramon Barnils, Jaume Vallcorba i Maria Jaén, els osonencs Duble Buble van fer-se un lloc
a la ràdio i als cors de molta gent amb cançons com
ara Clava’t i Cristina, que destil·laven innocència
pop. Les van regravar a Revisitant, l’any 2007.

Formats el 1983 i dissolts el 1991, el grup de Molins
de Rei va publicar quatre discos d’estudi. Amb cançons com ara La ciutat no és per a mi i Suïcida infantil, Detectors van inspirar-se en la imatge de grups
anglosaxons de la new wave de l’època, com ara Pretenders i Siouxsie & The Banshees.

Horizon
rep l’últim
de Gutaï
Matsutani exposa a
Horizon de Colera la
seva primera mostra
individual a l’Estat
Xavier Castillón
COLERA

Grec

La Madam

Amb una declaració total d’intencions –No som músics com els d’abans–, els barcelonins Grec van entrar
en escena l’any 1985 i es van convertir en un dels
grups més rellevants de la dècada a Catalunya. En
cançons com Vanitosa i El va trair, el grup d’Orland
Cardona feia servir un català pulcre i acurat. Picap
preveu reeditar els seus discos pròximament.

Amb una discografia que inclou un debut amb Marc
Grau de productor i un maxi a mitges amb Mikimoto,
el grup de Sabadell La Madam va ser un dels grups
de l’època en el terreny del pop-rock en català. Creus
que és una bona idea? i Hores i hores demostren
l’enginy del seu cantant, Llongue, que continua ben
en actiu fent discos i concerts.

banda va plegar. “Al grup
hi teníem músics professionals –argumenta Bastard–, i als professionals,
si no els surten bolos, se’ls
fa difícil estar en una banda. Vam decidir fer una
aturada i esperar a que ens
sortissin més actuacions... però no van sortir”. Bastard, però, que
poc després exerciria responsabilitats d’índole diversa a la discogràfica
Discmedi, no té rancúnia
al vendaval de rock català
que va arraconar grups
com el seu: “Uns grups
agafen el relleu dels altres,
les coses sempre han
funcionat així. Pots queixar-te que no et posin a
l’aparador o que no es contractin bandes en català,
però si ho fan i no et con-

tracten a tu... és la vida”.
Res indica que N’Gai
N’Gai hagin de començar
ara a rebentar pavellons
com ho fan Sopa de Cabra,
però amb la gravació
d’aquest disc ja es donen
per satisfets. A més, després d’haver-ho intentat
infructuosament en altres
ocasions, han pogut gravar una de les cançons
més emblemàtiques dels
seus directes: Sóc una rata marica. “És una cançó
antiquíssima, de l’època
del punk. La tocàvem sempre en bars de Calella i
Sant Pol i no passava res,
però quan vam plantejar
posar-la en un disc, la discogràfica ens va dir que ni
de conya, ja que no ajudava gaire a la nostra imatge
pop i elegant. Sóc una rata
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marica, en concert, sempre triomfava. Una vegada
la vam tocar en una festa
del Front d’Alliberament
Gai de Catalunya. L’home

Jordi Bastard i
Paquito Garcia
han gravat vuit
cançons noves i
n’han regravat
set d’antigues

que aleshores ens feia de
road manager no les tenia
totes, però va ser un exitàs, ja que tothom va en-

tendre que la cançó no
anava en contra de res, o
més aviat anava en contra
dels que no els semblaven
bé aquestes coses”.
Ara, tanmateix, N’Gai
N’Gai són conscients que
no poden escriure cançons
sobre certs temes sense el
risc de semblar ridículs.
“Ara som força més grans,
i no podem escriure cançons sobre rates maricas,
les lletres han de tenir una
perspectiva adulta i madura. L’energia ja està en la
música. Aquest disc l’hem
plantejat com un nexe
d’unió entre el passat, el
present i, si Déu vol, el
futur del grup”. El disc el
publicarà Discmedi i, en
principi, es publicarà a
l’octubre. El fotomatón del
segle XXI ja és a punt. ■

Un home de 74 anys dibuixa un cercle a terra amb
fulls blancs. A continuació, col·loca a sobre de cada full una de les pedres
que ha recollit prèviament
i guarda en un racó de la
sala i, amb l’ajuda dels
nens i nenes presents en
l’acte, connecta les pedres
entre si amb traços de tinta sobre el paper blanc.
Després, l’home convida
els seus petits i entusiastes col·laboradors a seure
amb ell a terra, al mig del
cercle que han creat. L’home es diu Takesada Matsutani, un artista japonès
nascut el 1937 a Osaka i
resident des de fa més de
quaranta anys a París.
L’acció que acabem de
descriure va tenir lloc dissabte passat en la inauguració de la seva exposició
Around the circle (‘Al voltant del cercle’) a la galeria
Horizon, de Colera (Alt
Empordà), on l’exposició
es pot visitar fins a l’1 de
setembre. Aquesta és la
primera exposició individual que fa Matsutani a
l’Estat espanyol en mig segle d’activa vida artística.
Takesada Matsutani va
iniciar la seva trajectòria a
finals dels anys cinquanta
com a membre del grup
avantguardista Gutaï –en
japonès vol dir ‘tangible’,

‘material’, ‘concret’–, que
des d’Osaka va aconseguir
molta més repercussió entre la crítica europea que
no pas al Japó i encara
menys a la capital, Tòquio,
històricament enfrontada
amb Osaka. Les seves
obres es poden trobar a
la National Gallery de
Washington i en altres
grans museus del món.
“Després de la guerra
tot va quedar destruït, però els artistes que formàvem part de Gutaï volíem
subratllar que espiritualment i creativament estàvem molt vius. No volíem
copiar, sinó fer realment
un art nou”, explicava dissabte Takesada Matsutani
just abans de la inauguració, que va coincidir amb
el 66è aniversari de la
bomba d’Hiroshima.
Una altra dimensió
L’artista argumenta així
la idea que expressa l’exposició Al voltant del cercle: “El cercle és l’harmonia, però jo vull anar més
lluny. A dins o fora del cercle, hi ha una altra dimensió per descobrir”.
Amb llapis de grafit, cola vinílica i cordes, Matsutani crea obres amb les
quals vol captar moments
d’eternitat. “L’art és el
meu camí cap a l’eternitat”, afirma, i no hi veu cap
incongruència amb les seves performances, que per
definició són tot el contrari de l’eternitat, l’art efímer. “No vull renunciar
a cap via d’expressió”,
diu l’últim de Gutaï. ■
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La serra de dues mans

E

n Miquel Pairolí ens ha deixat, com a llegat, una obra
literària relativament curta
–sobretot tenint en compte el
que ha deixat d’escriure per la seva mort prematura–, però, a la
vegada, ens ha obsequiat amb algun exemple de les millors planes
escrites els últims anys. Com a
mínim això és el que pensen i han
escrit els que s’encarreguen
d’analitzar aquestes qüestions.
Segurament, és el seu últim dietari, Octubre (A Contravent,
2010) el que passarà a la història
com l’obra més important, transcendent, rodona, reflexionada,
mes personal i íntima d’en Miquel. És la gran collita de molts
anys d’observar, de reflexionar,
de fer lectures, moltes lectures,
d’escoltar la gent del seu entorn,
del transitar per la vida... Precisament és d’Octubre un dels capítols que ens corprenen més: La
terra i les eines. Aquí en Miquel fa
una reflexió sobre l’ús de les eines de l’hort i les relaciona amb
els seus antics: sobretot l’avi i el
pare. Cap al final del text parla
d’una serra de dues mans que té
abandonada en un racó del garatge i que havia fet servir moltes
vegades, amb el seu pare, per fer
llenya per a l’hivern. Acaba
aquest capítol amb una reflexió
sobre el que representa una serra
de dues mans quan falta l’altre
braç que l’acompanyava. Diu en
Miquel que l’eina es torna inútil.
Ara, aquesta serra, continua en
un racó del quarto de les eines.
Com també resten arraconats
els tràmecs, els cavics, la segadora, les tisores de podar els
aurons, el motocultor, la desbrossadora, una maça, les llinyoles, els cistells, altres serres, la
caça per treure el suc de la comuna, una semal, uns coves que
fa anys van venir del mas Pairolí...
al capdavall totes les eines que

La casa i l’hort de Miquel Pairolí, a Quart ■ MANEL LLADÓ

havien utilitzat l’avi, el pare i el
mateix Miquel són ara un testimoni mut d’altres temps que ja
semblen massa lluny. A fora, a
l’hort, les canyes continuen estintolades a l’alzina del corriol, esperant unes tomateres que potser
no es plantaran mai més.
Aquesta serra de dues mans a
què feia referència en Miquel, és
una gran metàfora sobre el que
és la feina compartida, el treball
en equip, en petita societat; dos
braços compassats, en harmonia... fent el moviment i la força
cap a la mateixa direcció per serrar un tronc d’alzina, de suro o de
roure. Aquest esforç compartit,
com el de la serra de dues mans,
el podríem comparar a la profes-

sió d’escriptor o de periodista:
per exemple el compromís
d’aquest diari amb els seus lectors; o en Miquel escriptor, d’una
banda, i els seus lectors de l’altra;
o el mateix Miquel compartint
l’espai de la seva secció durant
els tres últims mesos, abans de
baixar el teló, amb en Manel
Cuyàs, d’ençà que l’heura de la
malaltia se li arrapava de manera
irreparable a l’alzina de la vida.
Tots dos fent equip, un dia l’un, i,
l’endemà, l’altre, com la serra de
dues mans: ris-ras, ris-ras, risras. Si voleu, amb estils diferents
i caràcters diametralment oposats, però amb una idea molt
semblant sobre la feina de periodista. Tots dos amb un gran pòsit

cultural com a base per teixir els
seus articles, o, per dir-ho a la
manera d’en Miquel, per elaborar
la recepta de l’arròs. D’una banda
trobem un Cuyàs culte, irònic,
amb molta memòria històrica,
omnipresent, aquí i allà: tertúlies
–amb aquella veu de tro–; dinars,
molts dinars, a vegades penso
que massa dinars; presentacions,
moltes presentacions; cròniques... De l’altra, un Miquel, més
pausat, reflexiu, observador,
amb petites dosis d’aquella ironia
fina que tant el caracteritzava, retirat a Palol fent companyia a la
mare, cap tertúlia –ni feia cap falta–, algunes (poques) presentacions, de dinars, pocs, també.
Tot plegat amb el complement

Pink Floyd reeditarà
tots els seus discos
Redacció
BARCELONA

La discogràfica EMI va
anunciar ahir la que defineixen com “la més gran i
completa reedició” de l’obra de Pink Floyd, prevista
entre el 27 de setembre i
el 28 de febrer del 2012.
Els discos estaran disponi-

bles en tota mena de formats i vindran reeditats
en edicions senzilles, dobles i, alguns, en capses
per a col·leccionista. Entre
els extres d’aquest projecte hi ha la pel·lícula d’un
concert de la gira de The
dark side of the moon
a Wembley, l’any 1974,
o una gravació de Wish
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you were here feta per
l’històric violinista de jazz
Stéphane Grappelli.
El 27 de setembre arribaran a les botigues els
catorze discos del grup
remasteritzats, que es
podran adquirir per separat; una capsa amb tots
els discos i un exhaustiu
llibre de fotos, i la reedició

‘The dark side of the moon’ torna el setembre a les
botigues amb un concert del 1974 a Wembley ■ ARXIU

dels dilluns d’en Pep Riera, d’ençà que va començar l’Escaire
amb l’entrada del mil·lenni.
És curiós que en Cuyàs i en
Miquel hagin tingut una relació
amb aquest diari provinents de
l’ensenyament i fent, primer de
tot, col·laboracions externes. Per
entendre’ns: ells no feien de periodistes. El primer que va tastar
la redacció va ser en Miquel,
l’any 1987. Va formar part d’una
secció molt potent de cultura que
dirigia l’amic Joan Ventura.
Aquell mateix any en Cuyàs va
entrar com a col·laborador d’opinió –no fa gaire explicava en un
article com havia entrat al diari
sota el guiatge de l’Enric Matarrodona, el director d’aleshores.
Quan en Miquel va passar a altres
redaccions de Barcelona, en
Cuyàs va entrar al diari, poc
temps després, per dirigir El Punt
del Maresme. Finalment, en Miquel va deixar el periodisme de
redacció i es va dedicar a escriure, des de casa seva, a Palol. En
Cuyàs encara forma part de la redacció d’El Punt Avui i continua
amb els seus Vuits i Nous.
Aquesta serra de dues mans
que van compartir en Miquel i
en Cuyàs, des de primers de
març fins al 29 de maig passat,
ha quedat òrfena d’un braç. És
una llàstima, i una gran pèrdua
per al diari, perquè la cita que teníem amb en Miquel cada dia, era
una de les estones més plaents
quan llegies el diari; donava molt
de sentit a aquest periodisme
que fa temps que busca el seu
paper en un món devorat pel
caos informatiu. La professió ha
perdut una de les veus més potents, lúcides, lliures i respectades dels últims anys. En Miquel
ha deixat d’empènyer la serra de
dues mans de l’escriptura quan
feia més falta... i amb els socs
que hi ha cada dia per serrar!

de The dark side of the
moon, disponible de diverses maneres segons el
preu i el format. El 8 de
novembre es publicarà
la de Wish you were here
per a col·leccionistes i un
nou recopilatori del grup
(A Foot In The Door) i,
finalment, el 28 de febrer
arribarà la de The wall
en format de luxe.
Aquesta és la campanya
de reedicions més importants d’EMI des que, fa dos
anys, el segell va recuperar
la discografia dels Beatles.
Pink Floyd ha venut 200
milions de còpies dels seus
discos arreu del món. ■
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Quadern d’art Aquest estiu es pot veure al Museu de Cadaqués una exposició
amb 150 obres que documenta els anys de formació artística de Salvador Dalí

La interpretació del local
El deliri fanàtic que Dalí exhibia per Cadaqués és del mateix grau de
paranoia i coVicenç
neixement que
el que Pere VeAltaió
hí, cadaqueCadaqués
senc, professa
per Dalí. Li devem una exposició sibarita al Museu de Cadaqués (Del primer Dalí al Manifest Groc 1914-1928), amb sucoses obres poc vistes i rellevants aportacions, que ens
ajuden a entendre el període
de recerca d’identitat amb paisatge de Salvador Dalí. S’hi
cusen sense distinció correspondència, notes i fotografies
amb dibuixos i pintures, i els
escrits autobiogràfics de Dalí
i la seva germana. Sense les
dots de “molt observador, molt
llest, exigent i sensible”, que el
doctor Clotet m’observa sobre
Vehí, com el psiquiatra Obiols
definí les de Dalí, no tindríem
la mostra ni la interpretació.
És un gustàs immens aprendre’n d’aquells que saben
veure el que no hi és i que finalment acaba apareixent.
L’erudit sense acadèmia Pere
Vehí sofreix en carn pròpia els
tics que caracteritzen l’investigador: el rigor del gran masturbador. Vehí està tocat per la tramuntana, amb un grau alt d’arrauxament, com Dalí, a qui la
mare de Vehí defensava del
seus conciutadans: “No vull sentir que era boig, era més savi
que l’altra gent”. Aquest nét
d’escafandristes, vinguts de
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’erudit dalinià Pere Vehí esbrinant el sentit de ‘Pescadors al sol’ a l’exposició de Cadaqués ■ ALBERT HERAS

L’erudit sense
acadèmia sofreix
els tics de
l’investigador: el
rigor del gran
masturbador

Grècia a la recerca de corall, és
capaç de baixar a les zones afòtiques per trobar el significant.
El nen repartidor de la carn
als senyors Duchamp i Man
Ray, il·lustres benvinguts cadaquesencs universals, va aprendre el mètode interpretatiu del
poeta, editor i crític d’art Santos Torroella, també estiuejant
en un apartament de Coderch, i
d’Antoni Pitxot, director a dit
per Dalí, i a perpetuïtat, de la
fundació, que, en llargues converses d’hivern, li transmet els
fantasmes familiars. El pintor
Cruells, amic dels pescadors de

Portlligat, ho rebla: “Vehí és necessari. Si en Pere pogués fer un
encanteri, ressuscitaria Dalí. Li
tiraria llagostes i el faria pintar”.
Els historiadors locals sempre
m’han fascinat. Nanotecnòlegs
i ultralocals cusen detalls i retalls com els surrealistes. La
veritat és un mètode associatiu,
i lingüístic. Fet d’imatges i de
paraules. En text paral·lel se’ns
descobreix la dèria del nen Dalí
per disfressar-se, des de rei infant amb mantell d’ermini,
ceptre i bastó fins a pintor
adolescent amb barret negre
d’ales amples, o de jove cubista

amb cabell llarg i patilles fins a
mitja galta. O ben femení, dibuixat per Lorca, amb llapis de colors verd i lila, amb ventall. Són
màscares, les de Dalí i Vehí, que
dissimulen l’autèntica obsessió:
pintar (o investigar) incansablement, de la sortida del sol fins
a les nits tèbies de lluna.
D’entre les moltes aportacions minucioses de Vehí, que
lliga dibuixos amb retrats i textos, en un compendi total de lingüística i semiologia, l’exposició
ofereix una pintura estel·lar:
Pescadors al sol, signada tardament per Dalí amb data de 1929
però corregida per Vehí el 1928.
És una obra paral·lela a la cèlebre Platja antropomòrfica, la
del dit, pintat en un “gall” (boia
de suro), assenyalant un pubis,
un sexe femení que per Dalí, Miró i els surrealistes és una petita
dentadura. Només per veure
aquesta obra enigmàtica, abstracta i esquemàtica, i provar
d’entendre el sentit val la visita.
En Vehí sosté que gràcies al coneixement dels costums locals
aquesta obra no és pas un jeroglífic d’escriptura cuneïforme,
ni una endevinalla de mexicans
vistos per dalt, sinó homes i
dones, cadaquesencs, que apedacen les xarxes. I, encara, s’hi
amaga una història sexual
de gran complexitat.
He demanat una cadira i
m’hi he assegut al davant una
hora ben llarga. Els puc assegurar que és l’hora més ben guanyada de l’estiu. Els ho recomano. Però acompanyin-ho per
l’investigador. El solitari del cap
de Creus ha deixat d’anar sol.

S’atura el projecte del Bòlit de Girona
El nou alcalde creu
que el centre d’art
contemporani
no és prioritari
Dani Chicano / ACN
GIRONA

La construcció de la seu
del Centre d’Art Contemporani de Girona, el Bòlit,
ha quedat congelada. Malgrat que els treballs del
centre anaven a un ritme
rècord, les obres han que-

dat aturades, almenys en
aquest proper mandat de
quatre anys, per decisió
del nou alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, que
ahir ho va justificar: “La
ciutadania no entendria,
veient la retallada, que
realitzéssim un projecte
que no és prioritari –va
dir–, no dic que el projecte
no sigui vàlid, ni tampoc
el qüestiono, però és
que en els pressupostos
municipals del 2011 tam-
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poc no hi ha cap partida
destinada al Bòlit”.
De fet, en l’anterior legislatura, ICV i ERC es van
negar que hi figurés cap de
partida destinada a aquest
fi. Respecte al gairebé mig
milió d’euros que costa el
projecte –després s’hi
haurien d’invertir 4,5 milions per executar-lo–,
Puigdemont no va saber
dir a quina altura estava el
procés, si es perden o no
aquests diners i quina me-

na de drets adquirits té el
guanyador del concurs en
cas que el projecte no s’executi o s’aturi, com és el
cas, l’elaboració d’aquest
projecte. Puigdemont va
explicar ahir que ja ha parlat de tot plegat amb la directora del centre, Rosa
Pera, que va manifestar
ahir que no la sorprèn
“que no es construeixi de
manera imminent” el centre, que està col·locat al
circuit de l’art contempo-

rani, remarcant que ha estat inclòs entre els setze
espais culturals més destacats de l’Estat en el llibre
Nuevos Centros culturales para el siglo XXI en España. Consenso y conflicto, al costat de centres
com el Reina Sofia, el Macba i el CCCB. Pera afirma
que en temps de crisi és el
moment “per reformular,
repensar i adaptar” els
projectes, i que el centre
pot continuar la seva tasca

en altres infraestructures.
Pera diu que es manté a
l’aguait sobre les “directrius en política cultural” del
nou equip municipal.
D’altra banda, i continuant amb més retalls,
el centre La Mercè no tindrà de moment direcció,
segons va indicar ahir
també Carles Puigdemont. L’alcalde creu que
es poden aprofitar les sinergies amb la Casa de
Cultura de la ciutat. ■
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Natàlia
Rodríguez, a
punt per al
mundial

EL 9

L’esquinç que li va
impedir disputar la
final dels 1.500 m del
campionat d’Espanya
no és greu

Primer entrenament. Alexis Sánchez, de moment
l’únic fitxatge del Barça, ahir ja es va entrenar i va poder
saludar el seu nou tècnic, Guardiola, i el ‘crack’, Leo Messi

La cara nova
i el referent
Sergi de Juan
BARCELONA

Alexis Sánchez, de moment i en espera que es pugui tancar el fitxatge de
Cesc, l’única cara nova del
Barça 2011/12, va fer ahir
el primer entrenament
amb el seu nou equip. En
contrast amb el que s’ha
trobat cada cop que aterra
a Barcelona –diumenge
una munió de gent el va
anar a rebre a l’aeroport,
com ja li va passar al juliol–, en la sessió d’ahir va
poder saludar més membres del cos tècnic que no
pas companys. De fet, només van coincidir amb ell
Messi i Mascherano, que
també van disputar la
copa Amèrica; Adriano,
que va avançar el seu retorn i es va incorporar en
la gira americana, Keita i
els lesionats Maxwell i Puyol, que segueixen recuperant-se i que es van exercitar amb la supervisió
d’Emili Ricart i Juanjo
Brau, respectivament.
L’entrenament va co-

mençar a les nou del matí i
després de saludar els dos
argentins, Guardiola va
parlar una estona amb
Alexis per donar-li la benvinguda a la seva nova
casa. El treball matinal
va ser bàsicament físic,
motiu pel qual va ser el
preparador Lorenzo Buenaventura qui va agafar
les regnes. Això sí, amb
el tècnic seguint de ben
a prop la feina dels seus
futbolistes i corregint
—————————————————————————————————

El xilè va poder
conèixer més
tècnics que no
pas companys
—————————————————————————————————

qualsevol cosa que no
l’acabava de convèncer.
A la sessió de la tarda, s’hi
va incorporar Keita i els
jugadors del Barça B
Masip i Montoya, i els
del juvenil Babunski, Cornejo, Quintilla i Sainz.
Alexis Sánchez també
va poder conèixer i saludar Leo Messi, el referent

del Barça i un dels futbolistes amb qui podria fer
una gran societat al terreny de joc. L’argentí espera
apaivagar la decepció de
no haver guanyat la copa
Amèrica aconseguint per
al seu club la supercopa
d’Espanya. Malgrat que
no té la mateixa càrrega
de treball que els seus
companys, Messi té molt
clar que vol participar
en el duel contra el Real
Madrid de diumenge al
Bernabéu. El 10 blaugrana, de fet, també volia escurçar les seves vacances
i incorporar-se a l’equip
en l’últim tram de la
gira, però Guardiola va
preferir que descansés.
A causa dels múltiples
compromisos internacionals, Guardiola no podrà
comptar amb tots els seus
futbolistes fins dijous a
les set de la tarda. Serà llavors quan començarà a
preparar en condicions
un partit que, segons ha
reconegut l’entrenador,
arriba amb l’equip encara
no al cent per cent. ■

Alexis, saludant Guardiola en l’entrenament, i Messi, refrescant-se ■ FCBARCELONA.CAT

El Barça només pujarà els variables per portar Cesc

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

Aquesta setmana és clau
per l’operació de Cesc Fàbregas, ja sigui per bé o per
mal. Els contactes entre els
dos clubs s’han de reprendre per desencallar les negociacions, que van quedar
ajornades després que l’Arsenal refusés l’última oferta
blaugrana en considerar
“fantasiosos” els variables.

Doncs bé, el FC Barcelona
té molt clar que només pujarà o farà més assequibles
els variables, però que la
quantitat fixa és inamovible. Un moviment que es
pot interpretar com que el
club anglès es podria rendir
és que ahir va fer oficial el
fitxatge per 15 milions d’euros de la promesa de 17

anys Oxlade-Chamberlain,
que jugava al Southampton. En la presentació dels
cromos de la lliga, Iniesta
va parlar de Cesc. En broma, va preguntar als responsables si l’havien inclòs
en la col·lecció i després va
assegurar que desconeixia
l’estat de les negociacions
i que calia “esperar”.

Un contratemps important. El migcampista del Barça té una sobrecàrrega al soli de la cama dreta que li impedirà
disputar demà l’amistós contra Itàlia amb la selecció estatal i depenent de la seva evolució es decidirà si juga diumenge

Xavi és dubte per a la supercopa
S. de Juan
BARCELONA

A la falta de temps i d’efectius per preparar en condicions l’anada de la final de
la supercopa d’Espanya
contra el Real Madrid, ahir
un altre contratemps es va
creuar en els interessos
del Barça. Xavi Hernán-

dez, que durant bona part
de la pretemporada ja es
va entrenar en solitari,
és dubte per a la primera
cita oficial a causa d’una
sobrecàrrega al soli de la
cama dreta. El migcampista de Terrassa va viatjar al matí a Madrid, a la
concentració de la selecció
espanyola a Las Rozas,
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amb un informe mèdic del
club en el qual s’especificava la seva lesió. Després
d’haver estat examinat
pels metges de la selecció
estatal, aquests han considerat que no està en condicions de jugar el partit
amistós de demà contra
Itàlia a la ciutat de Bari.
Durant aquesta setma-

na Xavi farà un treball específic de recuperació i depenent de com evolucioni
es decidirà si jugarà contra el Real Madrid. Malgrat
que la seva absència es notaria, i molt, en el sistema
de joc de l’equip, el cert és
que Pep Guardiola té peces suficients per suplir-lo
al mig del camp blaugrana.

De fet, Xavi no va poder
participar en els primers
partits d’aquest estiu, fet
que va donar un gran protagonisme a Thiago, una
de les sorpreses més agradables de la pretemporada. Keita, que ha actuat
en la majoria d’amistosos de mig centre és una
altra alternativa. ■

Xavi, en un entrenament
durant la gira ■ EFE
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El planter blaugrana continua
mostrant la seva millor imatge
BARÇA
GIRONA

2
1

Eusebio

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

—————————————————————————————————

“Els joves han
fet un treball
increïble”

BARÇA: Rubén Miño; Dalmau, Sergi
Gómez, Oriol Rosell (Armando, 46’), Ivan
Balliu; Gustavo (Deulofeu, 46’), Jonathan dos Santos, Martí Riverola; Lobato
(Isaac Cuenca, 62’), Saúl (Rafinha, 46’) i
Carmona (Espinosa, 79’).
GIRONA: Santamaría; Luso, Richy
(Migue, 46’), Rigo, Jose; Juanlu Hens
(Garmendia, 68’), Tébar, Dorca, Jandro
(Moha 68’); Benja (Nieto, 62’) i Saizar
(Ion Vélez, 62’).
GOLS: 0-1 (32’) Saizar. 1-1 (41’) Lobato.
2-1 (57’) Riverola.
ÀRBITRE: Estrada Fernández.
PÚBLIC: 6.291 espectadors.

Ferran Correas
TARRAGONA

El Girona no va poder superar el Barça, tot i que el
seu rival va ser el filial
d’Eusebio Sacristán i no el
primer equip. La joventut
es va imposar en la segona
semifinal de la copa Catalunya i el Barça i l’Espanyol
jugaran avui una final que
no es veia des del 2007.
Tot i que els jugadors del
filial blaugrana van seguir

Els jugadors del Barça celebren el segon gol de l’equip ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

les passes del primer equip
i van arribar sempre a la
porteria del Girona respectant el segell del club, el
del toc –va ser el seu objectiu–, el Girona va ser superior en la primera part. Els
de Raül Agné van estar
molt més ben plantats sobre el camp. Van sortir disposats a no deixar pensar
gaire les joves promeses
blaugrana i a intentar fer

mal gràcies a la recuperació i al contraatac. Es tractava d’aprofitar la joventut
blaugrana, amb cinc futbolistes (tota la defensa titular i Gustavo Ledes) que el
curs passat jugaven en el
juvenil i també el fet que
Eusebio no havia tingut
temps de conjuntar el
seu equip, ja que va haver
de cedir molts futbolistes
a Pep Guardiola per fer

grup en la gira. Cinc d’ells,
de fet, van ser titulars
ahir després d’haver arribat diumenge dels Estats
Units (Sergi Gómez,
Balliu, Riverola, Dos Santos i Carmona).
El seu bon posicionament el va aprofitar el
Girona per crear perill en
el minut 17 amb una rematada de Richy que Rubén va poder aturar i més

Eusebio va qualificar
d’“increïble” el treball
fet pels seus jugadors,
especialment pels que
acabaven de tornar de la
gira, i va confirmar que
avui tornaran a ser els
encarregats de plantar
cara en la final: “L’Espanyol és molt fort, però
intentarem treure el mateix orgull; serà molt illusionant per als nois”.

tard per fer el primer
gol del partit. Jandro, el
millor dels gironins en la
primera part, va iniciar
una jugada que va acabar
a peus de Saizar, que no
va fallar. El Girona aprofitava una oportunitat que
el Barça encara no havia
encertat a crear. Però el filial blaugrana té molta
qualitat i, a tocar del descans, Lobato, una de les ca-

res noves, va empatar en
una acció individual.
Deulofeu i Rafinha van
entrar després del descans per part del Barça
per intentar crear més
perill, però va ser el Girona el que primer es va
acostar a la porteria amb
dues accions a pilota
aturada que va resoldre
Sergi Gómez, una de les
quals sobre la línia de gol.
L’atreviment del Barça va
tenir premi en el minut
11, quan Riverola va marcar després d’una bona
centrada de Carmona.
Raül Agné va canviar la
davantera poc després per
buscar l’empat, però Sergi
Gómez es va convertir en
un malson per al Girona
evitant un altre gol en la
línia després d’una rematada de cap de Juanlu.
I no era Sergi Gómez
l’únic malson per al Girona, perquè Deulofeu va començar a exhibir-se gràcies a la seva velocitat i habilitat, demostrant que és
una de les grans promeses
del planter blaugrana. El
partit, pels canvis i el cansament, es va trencar en
els últims minuts i Rubén
va evitar l’empat en una rematada de Dorca i va portar el Barça a la final. ■

COMPRO OR
FINS 24 € GRAM

136375-1039866A

Copa Catalunya. El Barça B d’Eusebio remunta contra el Girona amb gols de Lobato i
Riverola i jugarà aquesta nit contra l’Espanyol una final que no es produïa des de l’any 2007

OroCat
Truqui gratis
gratis
Truqui

900 282
282 292
292
900
www.orocat.com
801175-1040127C
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Copa Catalunya. L’Espanyol supera els locals, que van
marcar primer, amb dos gols del davanter argentí

L’eficiència d’Osvaldo
sentencia el Nàstic
ESPANYOL
NÀSTIC

2
1

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

ESPANYOL: Cristian Álvarez, Galán
(Javi López, 45’), Forlín (Zou, 90’), Raúl
Rodríguez, Dídac Vilà, Baena, Javi Márquez (Cristian Gómez, 73’), Verdú, Thievy
(Luis García, 45’), Sergio García (Cristian,
73’) i Osvaldo.
NÀSTIC: Rubén Pérez, Sergi Juste
(Fran Carbia, 73’), Mairata, Mingo, Raül
Fuster, Seoane, Morán (Rodri, 59’), Eloy
Gila (Jordi Roca, 79’), Tuni (Aitor Casas,
71’), Peragón i Powel (Julio Rico, 63’).
GOLS: 0-1 (37’) Eloy Gila. 1-1 (41’) Osvaldo. 2-1 (86’) Osvaldo.
ÀRBITRE: Álvarez Izquierdo.

Targetes Grogues: Als visitants Forlín
(12’), Baena (13’), Raúl Rodríguez (22’) i
Cristian Álvarez (90’).
PÚBLIC: 5.732 espectadors.

Rubèn Miró
TARRAGONA

L’Espanyol va generar força dubtes en els primers
minuts, però va fer valdre
finalment els seus galons i,
amb un Dani Osvaldo molt
encertat, es va imposar al
Nàstic, que el va fer suar
de valent en la primera

part. El conjunt tarragoní,
de fet, va sortir envalentit i
va posar en seriosos problemes els blanc-i-blaus.
Així ho demostra el fet que
els grana acaparessin les
ocasions i s’avancessin
gràcies a una bona triangulació entre Moran i Tuni
que va culminar Eloy Gila
amb una rematada de cap.
L’alegria dels locals, però, va durar ben poc. Concretament quatre minuts.
El temps que va trigar Osvaldo a demostrar per què
Pochettino el vol a prop
seu. I és que el davanter va

Osvaldo s’abraça amb Cristian ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

empatar aprofitant una
centrada precisa de Luis
García. Després, l’argentí
es va encarregar de desequilibrar la balança en
una segona part en què
l’Espanyol va ser el clar
dominador. Aquest cop,
Osvaldo va batre Rubén
Pérez amb el cap, a quatre minuts del final. ■

Els vestidors
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“L’inici ha estat
decebedor, però
després del 0-1 hem
reaccionat i mostrat
la nostra identitat”

“Hem donat bones
sensacions. En la
primera part hem
estat excel·lents i
després hem lluitat”

Mauricio Pochettino

Joan Carles Oliva

ENTRENADOR DE L’ESPANYOL

ENTRENADOR DEL NÀSTIC

801175-1040259C

Copa Catalunya. Tot i no disposar de l’esquer del primer equip del
Barça, les semifinals no van decebre. La copa es posa avui al dia

La copa, com sempre, per
sobre dels problemes
Xavi Chica
TARRAGONA

El número 20 de la Rambla
Nova de Tarragona va ser
ahir un dels punts neuràlgics de la prèvia de la copa
Catalunya. Primer perquè
bona part de la premsa
va escollir el mateix hotel
per pernoctar en aquest
cap de setmana de dilluns
i dimarts sorgit del no-res.
I després perquè en el restaurant d’aquest mateix
número va tenir lloc el
dinar de germanor entre
les directives i el president
de la federació, Andreu

Subies. Un dinar que va
estar marcat en certa manera per la decisió del Barça de no convocar cap jugador del primer equip i d’enviar Eusebio Sacristán
com a cap d’orquestra a
les files blaugrana.
Potser resulta una paradoxa, però com més bé van
les coses al club més llorejat de Catalunya, més anodina pot resultar per a
l’espectador la fase final de
la copa Catalunya. Jugar
tots els partits europeus
possibles fa que el Barça no
tingui dates lliures fins al
juny. Llavors, si no hi ha
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mundials ni eurocopes,
l’enemic es diu vacances.
Tornes de les vacances i
tens les gires... La copa Catalunya recorda, de vegades, aquell company de
classe a qui no vols veure i a
qui cada dia poses una excusa diferent per treurete’l de sobre. I certs mitjans
també la desmereixen
quan parlen de la supercopa del dia 14 com el primer
títol oficial del curs...
I qui més qui menys
s’equivoca, perquè després
resulta que no està gens
malament, la trobada.
L’agost, piadós en la tem-

Aficionats del Nàstic durant el partit d’ahir ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

peratura, va permetre veure ahir un partit entre el
vell Nàstic (vell en l’escut,
ja amb 125 anys d’història)
i l’Espanyol, que vol igualar
en palmarès el Barça i que
va alinear set titulars en
la semifinal. El primer partit el van veure quasi sis
mil espectadors, que és la

mitjana de seguidors que
van veure el Nàstic la temporada passada al Nou
Estadi. Més gent va anar
a veure la versió més imberbe del Barça contra el
Girona. La copa, com
sempre, va estar per sobre
de tots els problemes.
La jornada va servir

també per acomiadar amb
un minut de silenci Jesús
Farga, un home tot cordialitat que dissabte era acomiadat a Sarrià per una
multitud de gent, i per
recordar l’etern 21 de l’Espanyol dos anys i poques
hores després de la seva
maleïda desaparició. ■
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L’espanyolisme
recorda el seu
capità etern
—————————————————————————————————

Ahir es van complir dos
anys de la mort de Dani
Jarque i tot l’espanyolisme
va voler rendir homenatge
al seu capità. Durant tot el
dia, aficionats i membres
tant del primer equip com
del femení es van acostar a
la porta 21 de l’estadi de per
compartir una estona al voltant del mural dedicat al
jugador. ■ RCD ESPANYOL
Joaquim Rodríguez celebra el triomf a Burgos ■ EFE

Ciclisme. El conjunt rus va anunciar ahir la
renovació del ciclista català, que acaba d’assolir
la volta a Burgos, per una temporada més

Katuixa premia
el bon moment
de Purito
El 9
BARCELONA

“Som un grup extraordinari”, va manifestar Joaquim Rodríguez diumenge just després de guanyar
la volta a Burgos. El català
està content al Katuixa i el
conjunt rus, amb el seu
rendiment. La bona entesa es va plasmar ahir en
forma de renovació. Puri-

to ampliarà fins al 2012
el contracte amb el seu
equip actual, segons va
confirmar el seu president, Andrei Tchmil.
D’aquesta manera, els
russos premien el bon moment que passa el de Parets del Vallès i li transmeten confiança i estabilitat
amb vista al futur poc
abans d’un dels seus reptes del curs: la Vuelta. ■

Una revàlida gairebé impossible
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rodríguez ocupa el cinquè
lloc en la classificació
mundial UCI (328 punts)
de la qual és el vigent campió. La llista l’encapçala el
vencedor del Tour, l’australià Cadel Evans (574),

seguit del belga Pilippe Gilbert (482), l’espanyol Alberto Contador (471) i l’italià Michele Scarponi (348).
Purito escalarà llocs amb
una bona Vuelta, però el títol sembla una quimera.

Handbol. Els vallesans presenten avui els
fitxatges i demà jugaran el primer amistós

El 9
GRANOLLERS

El lateral dret Tomas Reznicek (26 anys) figurarà
en la fotografia de presentació dels nous jugadors
del BM Granollers que es
farà avui al Palau d’Esports, juntament amb
Gonzalo Pérez de Vargas,

Eloy Felez i Juan Antonio
Vázquez, Chispi. Els vallesans, que demà disputen
el primer amistós contra
el Caja 3 Aragó, van confirmar ahir l’alta del txec que
procedeix del Vardar macedoni i que abans havia
militat al Conversano italià i al Celje Pivovarana i
el Gorenje eslovens. ■
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El txec Reznicek, alta
del Fraikin Granollers
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El pivot Kieron Achara, el
cinquè fitxatge del Manresa
Manresa. Kieron Achara (2m07, 1983) formarà
part de l’Assignia Manresa el curs vinent i, amb ell,
ja serien cinc els fitxatges després dels de Hanga,
Downs, Rodíguez i Doellman. Achara, nascut a
Escòcia, és de pare nigerià i mare espanyola i prové
del Barcellona de Lega Due, amb el qual ha fet 9,9
punts (60% i 80% en tirs lliures), 6,5 rebots, 1,2 taps
i 2,3 recuperacions en 24,2 minuts. Justament a
Itàlia és on ha dut a terme tota la seva carrera professional, després d’acabar la universitat (Duquesne) i
fitxar pel Fortitudo de Bolonya (08/09) i pel Biella
(09/10). Actualment està concentrat amb la Gran
Bretanya, preparant l’europeu. ■ EL 9

Rafa Martínez i Xavi Rey,
descartats per Scariolo
Barcelona. El seleccionador espanyol de bàsquet

Sergio Scariolo va anunciar ahir que tant Rafa Martínez com Xavi Rey abandonaven la concentració de
15 homes que preparaven l’europeu. Sense ells, els
catalans que queden en el grup de 13, del qual encara
un ha de ser baixa, són Ricky, Sada, Navarro, Rudy,
Pau i Marc Gasol. Per a ells avui hi ha el primer partit
de preparació contra França (21.30 h). D’altra banda, des d’avui i fins al 24 es juga el preeuropeu, una lligueta entre Portugal, Finlàndia i Hongria –amb el
nou jugador de l’Assignia Hanga–. Dues de les seleccions seran a Lituània, i la que es classifiqui segona,
en el mateix grup d’Espanya, juntament amb Polònia, Turquia, Lituània i la Gran Bretanya. ■ EL 9

El Fiatc Joventut tornarà
a la feina el 24 d’agost
La plantilla del Fiatc Joventut iniciarà la
pretemporada el 24 d’agost, i del 5 al 9 de setembre
farà una estada a Benasc (Osca). El primer amistós
previst serà a Vielha, el 9 de setembre, contra el
Cajasol, i posteriorment els de Salva Maldonado
s’enfrontaran amb el CAI (10 de setembre a Vielha),
faran la presentació oficial a Badalona contra el
Menorca (dia 17) i se les heuran amb el Bilbao a Sant
Julià de Vilatorta (21) abans de la Lliga Catalana
(24 i 25 de setembre a Manresa). ■ EL 9

Badalona.

Ricard Casas serà
l’entrenador del Lleida
Lleida. Finalment serà Ricard Casas i no Trifon

Poch qui dirigirà el Lleida aquesta temporada. L’exentrenador del Girona –l’equip revelació del curs
passat, semifinalista de la LEB Or– és ara ajudant de
Sergio Scariolo en la selecció espanyola. Signarà
amb el conjunt lleidatà per una temporada i es converteix en el segon fitxatge dels blaus, després de
la incorporació de l’aler Miquel Feliu. ■ EL 9

Servià, vuitè a Mid-Ohio,
es manté cinquè en l’Indy
Lexington (Ohio). Oriol Servià (Newman/Haas) continua cinquè en la general de l’Indy Car Series després de finalitzar vuitè el circuit de Mid-Ohio. El català havia ocupat el 20è lloc en la formació de sortida,
afectat per uns problemes d’equilibri del seu cotxe
en els entrenaments. Malgrat que el monoplaça va
continuar sense oferir el ritme necessari, el pilot del
RACC va fer una bona gestió de cursa i va saber aprofitar totes les oportunitats que se li van presentar per
remuntar. Servià va acabar a 23.025 segons de Scott
Dixon (Ganassi), el vencedor, i ara té 268 punts. El
líder, Dario Franchitti (Ganassi), en té 428. ■ EL 9
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Atletisme. La migfondista tarragonina no va córrer la final dels 1.500 m
perquè els metges de la federació espanyola li van aconsellar que no ho fes

Natàlia té un esquinç lleu i
estarà bé per al mundial
Lluís Simon

Els 1.500 m

TARRAGONA

—————————————————————————————————

L’atleta catalana amb més
possibilitats de pujar al podi en el proper campionat
del món d’atletisme (Daegu, 27 d’agost-4 de setembre) no va poder competir
en la final dels 1.500 m del
campionat d’Espanya després d’haver-se fet un petit
esquinç en un turmell durant l’entrenament. Els
serveis mèdics de la federació espanyola es van mirar la petita lesió i li van recomanar, contra l’opinió
de l’atleta, que no prengués la sortida. En tornar
a casa, Natàlia Rodríguez
va informar directament
el seu entrenador, Miguel
Escalona, que estava disposada a reprendre els entrenaments per mantenir
l’estat de forma que va exhibir en el míting de Barcelona, quan va establir
una de les millors marques
mundials de la temporada
en els 1.500 m (4:01.50).
Amb la classificació per al
mundial a la butxaca, la
tarragonina no necessitava, de fet, ni tan sols pujar
al podi del campionat.
“En principi havíem
previst la possibilitat de
competir en alguna prova
entre el campionat d’Espanya i el mundial, però
després d’aquest últim incident ho hem descartat.
Natàlia no tornarà a córrer, doncs, fins al 28 d’agost al matí, quan està
programada la primera
sèrie dels 1.500 m.

Rànquing mundial
1a Maryam Y. Jamal (Bahrein) .... 4:00.33
2a K. Gezahegne (Etiopia) ..............4:00.97
3a E. Gorbunova (Rússia))...............4:01.02
4a Btissam Lakhouad (Marroc) .. 4:01.09
5a Siham Hilali (Marroc) .................. 4:01.33
6a Natàlia Rodríguez..........................4:01.50
7a Morgan Uceny (EUA)....................4:01.54
8a E. Martinova (Rússia) ................. 4:01.68
9a E. Kostetskaia (Rússia)............... 4:01.77
10a H. England (GB) ........................... 4:01.89

Natàlia Rodríguez, al míting de Barcelona ■ ARXIU

Una llista sense sorpreses
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La federació espanyola
anunciarà demà la llista
definitiva d’atletes que aniran al campionat del món.
A banda de les marxadores
de Viladecans María Vasco
i Beatriz Pascual, n’hi ha
d’altres que ja tenen el bitllet comprat per viatjar a
Corea. Berta Castells va
segellar de manera brillant
la seva classificació amb
un nou rècord d’Espanya

de martell. També serà a
Daegu Àngel Mullera,
bronze a Màlaga en els
3.000 obstacles; Anna Pinero, campiona d’Espanya
i recordista catalana; Igor
Bitxtkov, campió d’Espanya, i les marxadores Beatriz Pascual i Maria Vasco
en els 20 km. Es quedarà
fora de la llista el recordista català dels 110 m tanques, Jackson Quiñónez.

Vint dies abans, Escalona troba gairebé impossible que la migfondista catalana arribi al mundial
amb les mateixes expectatives que fa dos anys a Berlín, on després de les semifinals va ser considerada
la principal favorita. En la
final, tristament, va fer
història amb aquella polèmica desqualificació per
una petita empenta a Gelete Burka. “Les rivals tornaran a ser les de sempre,
les russes, les africanes i
Nuria Fernández. Cada
vegada, però, n’hi ha més”,
admet l’entrenador.
Amb els anys Rodríguez ha acumulat un palmarès únic en l’atletisme
català. La medalla de bronze en el mundial de Barcelona, un èxit per a qualsevol altra atleta, va ser considerada menor perquè
havia arribat al campionat amb la intenció de
guanyar-lo. L’atleta, regidora a l’Ajuntament de
Tarragona, va ser subcampiona del món en
pista coberta el 2010. ■

Bàsquet. Només queden els últims detalls i tot és a punt perquè
l’acord amb el base, que és a Barcelona, es pugui anunciar oficialment

Marcelinho Huertas serà
avui jugador blaugrana
EL 9
BARCELONA

El fitxatge de Marcelinho
Huertas pel Barça Regal es
tancarà finalment avui,
un cop s’acabin de polir els
últims punts del contracte
que el lligarà al conjunt

blaugrana durant quatre
temporades. El jugador,
que estava concentrat
amb la seva selecció preparant el preolímpic, va arribar ahir a Barcelona per
passar la preceptiva revisió mèdica i signar, però alguns petits detalls van en-

darrerir l’anunci fins avui.
Amb Huertas lligat, quedarà pendent la incorporació en la posició de quatre del nord-americà Judson Wallace, que està tramitant el passaport albanès per poder ocupar
plaça de comunitari. ■

Marcelinho, en acció ■ EFE
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(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 Rda Alfons X el
savi: Local comercial en venda
de 445m2, amb amplia façana
o carrer. Ref. R 4126
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
Finques).
Ref.
117597.141249

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

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

Finques).

Ref.

CASES OCASIÓ

● 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

● 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

● 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

● 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.

(Comajuan
117597.137978

(Comajuan
117597.139704

Finques).

Finques).

Ref.

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.

● MATARÓ Rda. Alfons X el
Savi: local comercial en venda
de 445 m2, amb àmplia façana
o carrer. Ref. R4126
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141086

Finques).

Ref.

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

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial
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

● 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 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 industrial aïllada de 5.600 m 2 en venda.
Diàfana, 10 m2 d’alçada, molls
de càrrega, zona d’aparcament
i amb molta llum natural. Amb
totes les instal·lacions fetes,
per entrar-hi d’immediat! Ref.
3818.
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139965

Finques).

Ref.

● MARESME nau industrial en
venda d’obra nova de 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 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.

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

(Comajuan
117597.140828

Finques).

● 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 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).

Ref.

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

Finques).

Finques).

Ref.

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

Ref.

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

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Ref.

PISOS OCASIÓ

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

● 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

● 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

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

(Comajuan
117597.136075

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134857

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

Finques).

Ref.

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

● 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

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

● 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

(Comajuan
117597.141272

(Comajuan
117597.139981

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134862

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134863

● 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

VENDA I DE LLOGUER A:
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● 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.

Finques).

Ref.

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

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Centre: pis en
venda, 1 hab., cuina, menjador
sala d’estar i terrassa de 35
m2. Ref. R4203
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141099

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134874

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

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

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

(Comajuan
117597.141255

● 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

Finques).

Ref.

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

● SANT PERE I SANT PAU
bloc San Andrés, pis de 3 hab.,
àmplia cuina, acollidor menjador, bany complet. Tot exterior i
molta llum. Gaudiràs les vistes!
Preu 151.000 E. Ref. 150.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134871

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

● SANT SALVADOR av. Arquitecte Jujol, ampli pis de 3 hab.
ext., gran saló menjador en
molt bon estat, bany amb dutxa, cuina de gas ciutat i sortida
a terrassa tancada amb persianes d’alumini. Ben ubicat i a 5
min de Tarragona. Un regal!
Preu 132.000 E. Ref. 702.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134882

● SANT SALVADOR av. Montsant, pis de 3 hab., 1 bany, cuina equipada, a/c, tot reformat,
ampli i molt lluminós. Vingui a
veure’l! Preu 130.000 E. Ref.
679.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134878

● SANT SALVADOR av. Sant
Salvador, pis d’origen de 3
hab., bany complet, terrassa,
ampli menjador, cuina exterior.
Vingui a veure’l! Preu 120.000
E. Ref. 777.
☎ 977 20 33 33
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134881

● SANT VICENÇ DE MONTALT Pis en venda a 1ª línea
de mar amb impressionants
vistes. Saló-menjador amb sortida a terrassa, cuina, 2 hab. tipus suite amb hidromassatge,
1 hab. vestidor, 1 aseo i galeria. Acabats de qualitat. Ref.
3840
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141057

Finques).

Registre d’agents
immobiliaris de
Catalunya aicat 97
Col·legiat núm.
1163/BCN

Ref.

● 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

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

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

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

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

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

● TARRAGONA c/ Sant Andreu, pis de 3 hab. (1 doble),
cuina equip., saló menjador,
llum, bany complet, pati i balcó.
Un regal! Preu 139.900 E. Ref.
034.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.139542

● TARRAGONA c/ Sant Pere,
àtic 1 hab., cuina equipada, accés a àmplia terrassa, bany
complet, a/c. Per a enamorats!
Preu 106.000 E. Ref. 218.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.138168

● TARRAGONA c/ Soler, pis
de 4 hab. amb 2 grans terrasses, cuina i bany nous, ascensor. Molt acollidor i cèntric!
Preu 220.000 E. Ref. 719.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.135796

● TARRAGONA c/ Ventallols,
preciós pis acabat de reformar,
3 hab., cuina office a estrenar,
bany modern, aire cond. Tot
per estrenar. El pis dels seus
somnis! Preu 190.000 E. Ref.
326.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.138167

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139540

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135799

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.135798

(Piso Perfecto). Ref. 117570.138165

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137190

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139539

MATARÓ - TORRE
D’ARA:
Local de lloguer de
planta baixa de 679
m2 en edifici
singular de 14
plantes orientat al
mar situat en
principal via
d’accés a Mataró i
ben comunicat amb
C-32 i pròxim a
estació de Renfe.
R 4142

CONSULTI MÉS PRODUCTES EN

TEL. 93 798 00 50

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134868

(Comajuan
117597.137985

PISOS NOUS

(Comajuan
117597.140812

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

(Comajuan
117597.137970

PÀRQUINGS

Ref.

(Comajuan Finques). Ref. 117597.40775

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

● 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

● TORREFORTA c/ Montblanc, pis reformat ext. d’1 hab.
doble (abans 2), gran saló
menjador, cuina amb safareig,
bany complet. Per a enamorats! Preu 144.300 E. Ref. 693.
☎ 977 55 36 36
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134895

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

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

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

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

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

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

● BARCELONA 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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134897

(Finques Lafont). Ref. 130746.141340

● 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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134904

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

● 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

(Finques Lafont). Ref. 130746.140921

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

(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

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.134898

(Finques Lafont). Ref. 130746.140759

139286/1011953F

● 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

117597-1036081C

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

Anuncis classificats

(Piso Perfecto). Ref. 117570.137188

MATARÓ - ALFONS X EL SAVI:
Local comercial de lloguer de 445 m2
amb àmplia façana a carrer. R 4125

P

gratuït per als
nostres clients

(Finques Lafont). Ref. 130746.140757

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

(Comajuan
117597.141257

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local industrial de
lloguer, sup. 250 m2, dins el nucli urbà, ben situat, apte també
per oficines. Ref. 1496
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141034

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ 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

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

(Comajuan
117597.141256

(Comajuan
117597.141260

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

● MATARÓ Centre. Pl. Cuba.
Apartament de lloguer obra nova, 1 hab., 1 bany, cuina independent, menjador, balcó, tot
exterior. Ref. 3629
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141048

Finques).

Ref.

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

● ARGENTONA local comercial de lloguer, sup. 50 m 2 ,
planta baixa, amb instal·lació
elèctrica. Ref. R4026
☎ 93 798 00 50
Finques).

Ref.

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

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Local comercial 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
Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

Finques).

Finques).

(Comajuan
117597.140819

Finques).

Ref.

Ref.

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

Ref.

● 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 lloguer de 50 m2 +
120 m2 de magatzem, en carrer
de doble direcció i àmplies voreres, 2 persianes, instal·lació
elèctrica. Ref. 3731
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.140816

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Pla d’en Boet Local industrial en lloguer de 492
m2. en planta semi-sòtan. a peu
d’autopista. Ref. R 4255
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141266

Finques).

● MATARÓ Torre d’Ara: local
en planta de 3.883 m2 en edifici
singular de 14 plantes, orientat
al mar i situat a la principal via
d’accés a Mataró i ben comunicat amb la C-32 i pròxim a estació de Renfe. Ref. R4148
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141094

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Zona centre. Local
comercial en planta baixa de
80 m2, molt ben comunicat. Apte per a oficines o comerç. Ref.
R4004
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141072

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

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

Ref.

Finques).

Ref.

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

Ref.

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ 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 nau de lloguer de
1.068 m2 en planta baixa i 9 m
d’alçada. Pati de càrrega i
descàrrega de 211 m 2. Molt
ben comunicada. Ref. R4068
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141113

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.140818

(Comajuan
117597.141079

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

● 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

● MARESME Nau industrial
d’obra nova en lloguer de 550
m2 amb molt bones comunicacions i accessos amb AP-7 i C32. Pati privat. Ref. R 3660
☎ 93 798 00 50

● MATARÓ Nau industrial de
lloguer de 2.200 m2 i pati de
1.300 m 2 , amb despatxos.
Alçada 7m., aparcament propi,
exel·lents comunicacions amb
autopistes. Ref. 3317
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.141239

(Comajuan
117597.141234

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

(Comajuan
117597.140848

● CABRERA DE MAR nau industrial de lloguer de 3.600 m2
amb pati de 2.000 m2 ben comunicada. Ref. R4244
☎ 93 798 00 50

(Comajuan
117597.140852

● MATARÓ Ronda Alfons X El
Savi Local Comercial en lloguer de 400 m 2 amb aparadors. Disposa de 1 lavabo i zona de càrrega i descàrrega
Ref. R7-3955
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141243

Ref.

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

Ref.

Finques).

Finques).

● 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

● 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

● 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
117597.138995

(Comajuan
117597.141240

(Comajuan
117597.139716

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

(Comajuan
117597.141229

(Comajuan
117597.141040

Finques).

Finques).

Ref.

Ref.

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

Finques).

Ref.

● MATARÓ Balançó i Boter
nau de lloguer de 450 m2 diàfana, molta llum natural. Muntacàrregues. Bones comunicacions. Ref. R30113
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.141120

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

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

Finques).

Ref.

(Comajuan
117597.141241

Finques).

Ref.

● MATARÓ Pol. Industrial, nau
industrial de lloguer de 635 m2,
molta llum natural, acabats de
qualitat, pati privat per a càrrega - descàrrega i accés des del
carrer. Ref. 9-3742
☎ 93 798 00 50
(Comajuan
117597.139695

Finques).

Ref.

Ref. 0.5038425

SERVEIS

OFICINES i DESPATXOS

RELAX

● BARCELONA Av. Meridiana
(«M» Sagrera), 70 m2.
400 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
(Finques Lafont). Ref. 130746.141186

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

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

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

● 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

● «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

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

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

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141766

● BARCELONA Clot - c/San
Juan de Malta - Edison. Sense
mobles, 2 hab.
550 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708
● BARCELONA Marina-Caspe buit, 3 hab., exterior.
620 E/mes
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708 / Fax 93 265 56 34
● BARCELONA Roger de
Flor-Mallorca Sense mobles, 3
hab., pàrquing inclòs.
1.000 E
☎ 93 265 43 44 / 619 746 50708

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

● REGAS. DISCRECIÓ absoluta. Habitacions elegants. No
es limita el temps. 49 i 70 E.
Pàrquing gratuït. C/ Regas, 1012.
93 238 00 92
☎
www.hregas.com

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

(Finques Lafont). Ref. 130746.141775

● TARRAGONA c/ Reial, pis
reformat de 100 m2, 4 hab., 1
bany a estrenar, menjador amb
cuina americana a estrenar,
a/c, sense mobles. Preu 600
E/mes. Ref. TA928.
☎ 977 24 97 00

Ref. 0.5038763

Ref. 0.5038762

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

806 51 62 00

(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

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

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

Tarot de les
Prediccions

(Finques Lafont). Ref. 130746.141776

(Finques Lafont). Ref. 130746.141744

ALTRES
● LA FRANÇA. Màxima dis-

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

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

TAROT

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

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

(Piso Perfecto). Ref. 117570.139546

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

● TARRAGONA Rambla Vella,
pis amb ascensor, acabat de
reformar totalment, 3 hab.,
bany nou, cuina equipada,
halògens. Preciós! Preu 650
E/mes. Ref. TA100.
☎ 977 24 97 00
(Piso Perfecto). Ref. 117570.134890

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

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

BARCELONA

93 227 66 22
TARRAGONA

977 25 65 00
CLASSIFICATS

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

El Club del Subscriptor d’El Punt Avui. Tel. 902 22 10 10 (feiners: matí de 8 a 2 i tarda de 4 a 6)
www.clubdelsubscriptor.cat
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119292-1010866T

(Comajuan
117597.141252

(Comajuan
117597.141287

(Comajuan
117597.141232

LOCALS i NEGOCIS

(Comajuan
117597.141078

(Comajuan
117597.139727

Finques).

119292-1040206C

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

● 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 Lafont). Ref. 130746.140752

(Comajuan
117597.141253

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

103431-1034860A

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

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

RELAX 803

119292-1040208J

(Finques Lafont). Ref. 130746.140781

Ref.

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

119292-1040210C

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

Finques).

● MARESME nau industrial
d’obra nova de lloguer de 735
m 2 amb bons accessos i
excel·lents comunicacions amb
AP-7 i C-32. Pati privat de 700
m2. Ref. 9-3658
☎ 93 798 00 50

103431-1021804®

(Finques Lafont). Ref. 130746.141341

(Comajuan
117597.140823

● 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

814287-1019005F

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

● 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

119292-1040207C

(Finques Lafont). Ref. 130746.141342
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119292-1016195F

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

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

|

119292-1010867T
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Apunts

Sants

Dimarts

Romà. Màrtir
Julià. Màrtir

9 d’agost del 2011

El temps

avui.elpunt.cat/serveis/eltemps

SURT
6.54 h

CREIXENT
6 agost

NOVA
29 agost

ES PON
20.59 h

PLENA
13 agost

D
D

1000

1015
1020

1010

A

1015

A
1020

1025

D
A

D

l'Alguer

Sorteig 8 d’agost

5
101

S’imposa l’ambient assolellat
Cel serè o poc ennuvolat en general, tret del quadrant nord-est i el sector central del litoral i prelitoral on
hi haurà intervals de núvols baixos que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat al llarg de tot el dia. Hi
haurà també formació de nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures mínimes seran
lleugerament més baixes, i les màximes no presentaran canvis. A les Terres de l’Ebre i a l’Empordà bufarà
vent de component nord, amb cops forts a l’Alt Empordà.
La mar: A la Costa Brava i al litoral central, entre marejol i maror amb mar de fons del nord.
Demà: Predomini de l’ambient assolellat en general, tret del sector central del litoral i prelitoral, on hi
haurà intervals de núvols baixos que localment deixaran el cel molt ennuvolat.

Neu

Vent fluix Moderat Fort

número

ESTACIÓ

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

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

30.7
23.3
27.1
21.7
30.2
28.2
24.4
25.9
26.3
27.3
29.8
19.6
24.5
26.2
28.3
28.8
27.6
27.7
16.5
26.9
26.6
31
19
29
28
24
29
19
17
20
34
20
17
31

22.1
17.1
18.9
13.7
19.8
21.9
15.1
16.1
18.4
18.3
19.6
15.7
18.4
16.7
22.2
19.0
17.6
19.8
11.5
19.6
19.2
23
7
22
21
18
22
13
12
12
15
13
11
22

0
0
0
0
0
0
1.1 11.6
0
0
0 0.1
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0 0.2
0
0
0
0
0
0
1.3
0
0
0
0
0
0 1.3
0
0
0
0

Oclús

Fred

euros

4.246.................................................................. 200
246 ..................................................................... 20
46 ......................................................................... 6
6 .............................................................. 1,50
8 (desena de miler) ................ 1,50

■ TRIO

2

Sorteig 8 d’agost

3

5

■ SUPER 10
Sorteig 8 d’agost

06
22
39
56

07
25
45
58

12
31
50
61

Diana: 38

15
36
52
65

21
38
55
68

05 10 14
17 18 31
Complementari

28

6
5+C
5
4
3

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

Càlid

terminacions

Sorteig 8 d’agost

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

Calitja Boirina Boira Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta maror

euros

84.246 ............................................... 35.000
84.245 ............................................................. 500
84.247 ............................................................. 500

■ BONOLOTO

A
Sol Clarianes Núvols alts Ruixats Pluja Ennuvolat Tempesta Pedra

84.246

Temperatures i pluges

Isobàric d’avui
g
al migdia

El joc
■ ONCE

MINVANT
21 agost

Demà

Marcel·lià. Màrtir
Domicià. Beat

Reintegrament

3

Guanyadors

euros

0
0
86
5.403
99.370

0,00
0,00
3.481,26
29,24
4,00

■ LOTO 6/49
Sorteig 6 d’agost

D

Anticicló Depressió

02 10 11
24 46 47
Complementari

26

Reintegrament

4

Jòquer 962142

Guanyadors

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

Vius una situació
estranya amb una
persona que pensaves que només era
una amistat. No tinguis por del futur.

No et creguis tot
allò que t’expliquin
sobre remeis meravellosos per aconseguir estar en forma.

Bon dia per sortir
amb els amics i explicar per què has
estat aquest dies
una mica en un altre món.

Intenta descansar.
El teu ritme de vida
no és bo per a l’organisme. Si descanses més, a la nit tindràs més acció.

Dia una mica estressant a la feina
perquè hi haurà
moltes coses a fer,
però també serà divertit.

Brillaràs per la teva
loquacitat i perquè
sabràs fer-te entendre, però deixa
aquesta tendència a
dogmatitzar.

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

Evita confondre favor amb obligació.
Dir que no és difícil
al principi, però
t’ajudarà a tenir
més tranquil·litat.

Els teus plans canviaran en un tancar
i obrir d’ulls, sense
que puguis decidir
ni intervenir per arreglar-ho.

Si buscant l’amor
has trobat una persona que et posa la
pell de gallina, avui
és un bon dia per
llançar-t’hi.

Busca la serenitat i
pensa bé quin camí
vols seguir. No
sempre surt bé fer
les coses per impuls.

Potser que sigui el
moment de dir a la
persona que t’agrada el que sents per
ella. No tinguis por,
funcionarà.

Procura arreglar els
teus assumptes
sense entrar en cap
discussió. No t’interessa barallar-te
amb la parella.
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euros

0 908.059,30
0
18.566,22
2
2.188,93
165
53,06
3.109
8,44

■ PRIMITIVA
Sorteig 6 d’agost

15 16 31
43 45 49
814287-1033103V

ÀRIES
21/03-20/04

6
5+C
5
4
3

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

28

Guanyadors

Reintegrament

9

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

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

왘1803. Un vaixell de vapor navega pel riu Sena. Durant

왘1713. Antoni Berenguer, diputat del braç militar, trenca

la seva estada a França, l’enginyer nord-americà Robert
Fulton va avarar al riu Sena un vaixell propulsat per una
roda amb pales accionada per una màquina de vapor.
Era la primera vegada que una embarcació aconseguia
desplaçar-se per l’aigua sense l’ajut del vent. Amb tot,
aquella novetat no va ser ben acollida a França, i Fulton
va tornar als EUA per continuar experimentant i millorant
l’invent. El 1807, amb un nou vaixell batejat amb el nom
de Clermont, va recórrer els 240 quilòmetres que separen Nova York d’Albany remuntant el riu Hudson. Havia
nascut la navegació a vapor. / Imatge: www.ask.com

el bloqueig naval filipista de Barcelona amb una columna
d’uns dos mil homes, i inicia una arriscada expedició pel
Principat intentant provocar un aixecament generalitzat
contra les tropes de Felip V d’Espanya.
왘1934. Heinrich Himmler, cap de les SS i de la Gestapo
bavaresa, assumeix el comandament dels camps d’extermini del Tercer Reich alemany.
왘1965. Singapur se separa de Malàisia.
왘1992. Clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Es remarca l’èxit esportiu i d’organització d’un esdeveniment
que ha projectat Barcelona i Catalunya arreu del món.

Escacs Joan Segura (10032)

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

Blanques juguen i
guanyen. La rematada és
molt elemental i el lector
no tindrà massa dificultat a
trobar el camí triomfador.
El bàndol blanc té al seu
abast un irrefutable mat.
Browne-Gurebich. USA,
1992.

La tira Joan Tharrats

joantharrats@hotmail.com

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

尷居 居 居 尭
屁屃居尻居屄居
居 居尴居尸居
居 尺 居 居
居 居屄居 居
居 居 居屄居尰
屄居 居 居屄层
居 就 尹 居

Sudoku Nekane Igande

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

NIVELL INICIAL

NIVELL MITJÀ

NIVELL ALT

Solucions d’ahir

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

Escacs (10031)
1.T7C + - R1T;
2.T7R + - R1C;
3.TxT + - A1AR;
4.P7R + - R2T;
4.PxA=D-TxA; 5.D8T 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 (6.829)

www.olissip.com

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

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

Horitzontals:
1. Guarnit amb accessoris embellidors.
L'obligo a esmenar-se. 2. Disminueixes
en salut o vigor. Aprofitàvem la cadira
lliure. Victòria romana. 3. La més
baixa. Recolzada a la casa del costat.
Oficial d'un exèrcit turc. 4. Una que
sap pluralitzar. Alzinar. És urgent que
marxi la gent. 5. El nordoest. Sortim
a doll, com l'aigua. Un blanc entre
caràcters. 6. La donota de la família.
Comento com és el mur del port.
Parem de mala manera el corrent
elèctric. 7. La cercava Indiana Jones.
Vist sense extrems. Són bons a
l'Argentina. 8. Centúria romana. Antiga
ciutat romana destruïda pel Vesubi.
Atura en nom de la llei. 9. Alfabet
alifat. Malalties respiratòries. Peix de
sarsuela. 10. Tapa circular de fusta.
Força empipada. Suport telefònic. 11.
Covarà els ous dalt la figuera. Volta el
rovell de l'ou. Tradició britànica. 12.
Dues en vena. Farta de tot i de tothom.
Un fort refredat. 13. Sobresurten de
la façana per la teulada. Opinaran, els
ocellets. 14. Es corben en termes
arquitectònics. Suscitat, un efecte
moral. Aquí mateix.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Verticals:
1. Temps litúrgic que precedeix el
Nadal. Una que només menjaria carn
tot el dia. 2. Preposició de lloc. Les
seves llavors, ideals per a fabricar
pinsos. Plovisquejar. 3. Decadència de
tot un imperi. Esgarrapada amb
l'instrument musical. Ferrocarril
Català. 4. Capicua detector d'enemics.
Cobreixen els costats dels llibres. 5.
Lligo com el mariner. L'únic home
sense melic. Prescindeix de religions.
6. Repeteixi abans de l'estrena oficial.
Delimita la porteria. Principis
psicològics. 7. Carrer sense sortida.
Pells blanes emprades en guanteria.
Calci pel gos. Nitrogen. 8. Composició
religiosa per a cantar-se. Semblant.
Dues que fan pífia. 9. Antic poeta grec.
Cim nevat. Impregnació d'aire. 10.
Corona per al dia de demà. Baralles,
tràngols. 11. Sona al carrer. Cobra
africana. Informació que se'ns fa
necessària. 12. Consonant del tema.
Ens ofereix bones peres. Capicua de
rabiosa actualitat. 13. La trencada.
Conrea la terra un any sí i un any no.
El faig fora. 14. Glàndula formadora
d'òvuls. Període de set anys.

NIVELL ALT

Encreuats (6.828)
(

)

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

E
N
C
E
T
E
U
S
E
U
R
A
S

N C
O R
E
D U
E
F O
I X
C I
I D
T
S E
R
B A
O L

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

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

O B
R
N A
A N
U S
S
A
A T
P R
I I
S
E
L S
A L

R A R
A P E
R A
S
M
D I
X I C
I N A
L O
E U A
N
C
E C A
S O T
V E
C E M
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Cinema en
català

Cinemes
Harry Potter y las reliquias...
Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

12.15

Linterna Verde

22.00

Bébés

14.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

Cirkus Columbia

14.05

Los pitufos

16.00-18.10-20.20

Del poder (V.O.S.E)

14.20

Los pitufos

17.00-19.15

El fin es mi principio

10.00

Medianoche en París

22.30

El hombre de al lado

16.20-18.20-20.20-22.20

Paul

20.00

Templario

22.20

16.00-18.05

En un mundo mejor

11.55

Hombres sincronizados (V.O.S.E)

10.10

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

12.10

La oportunidad de mi vida

16.05-17.55-19.45-22.25

Made in Hungría

16.25-18.30-20.35-22.40

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

11.20

16.00-18.00-20.00-22.00

El caso Farewell

16.00-19.00-22.00

12.00-15.30-18.30

Harry Potter y las reliquias...

19.12

Kung Fu Panda 2

18.00

Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

Linterna Verde

20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

■ VERDI PARK HD

16.00-18.15-20.30-22.45

Templario

16.00

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05-20.10

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

La semilla del diablo (V.O.S.E)

Linterna Verde

■ LAUREN HORTA

Vivir de la luz (V.O.S.E)

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Paul

20.20-22.40
16.00

Templario
Transformers 3

20.00-22.30
16.00-19.00-22.00

■ CLUB COLISEUM

■ CINESA HERON CITY 3D

Confucio

Amigos

20.10-22.15

Bad teacher

Beginners (principiantes)

20.20-22.30

16.45-19.15-22.00

Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

■ COMEDIA

16.15-18.15

Capitán América: El primer...

El caso Farewell

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 26 22 09.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Paul

El origen del planeta de...

Cars 2
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
La víctima perfecta

16.10-18.15-20.20-22.30
22.20
16.10-18.15-20.20-22.30

La prima cosa bella

16.30-19.10-22.00
16.20-18.15-20.20-22.30

Los pitufos

La víctima perfecta

17.00-20.00-22.30

Los pitufos

Cars 2

16.00-18.15-20.30

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15

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

■ LAUREN UNIVERSITAT

■ GLÒRIES MULTICINES

El origen del planeta de...

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.05-19.05-22.05

Harry Potter y las reliquias...

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.30-22.30

El origen del planeta de...

16.10-19.05-22.00

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.00

■ ARIBAU MULTICINES
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
16.00-19.00-22.00

16.00-18.05-20.10-22.15

Aribau, 5 i 8-10. Metro L1-L2 Universitat. 902 42 42
43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

16.05-18.10-20.15-22.20
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

La oportunidad de mi vida

16.00-18.10-20.20-22.30

Harry Potter y las reliquias...

La víctima perfecta

16.00-18.00-20.00-22.00

La víctima perfecta

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

Linterna Verde

17.00-19.30-22.00

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

16.10-18.15
17.00-19.15-22.00
16.00-18.15-20.30-22.45
16.20-19.20-22.30

Transformers 3

20.30

Pge. Andreu Nin, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

■ CINESA LA MAQUINISTA 3D

■ BOSQUE MULTICINES
Betty Anne Waters

22.25
16.00-19.00

16.05-18.05-20.05-22.05
16.15-19.15-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.05-20.10

Paul

22.15

Templario

El hombre de al lado
El origen del planeta de...

17.00-19.30-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05

16.05-18.10-20.20-22.25
16.15-19.15-22.15

La prima cosa bella

20.15-22.25

Los pitufos

16.00-18.10

Pequeñas mentiras sin importancia...
Un cuento chino

16.10-18.15-20.20-22.25

■ IMAX PORT VELL

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

Los pitufos

17.00-19.15-22.00

Arabia 3D

Paul

16.00-18.15-20.30

Delfines y ballenas 3D- Gigantes...

■ CINEMES GIRONA

Transformers 3
18.20-20.20-22.20

Pequeñas mentiras sin importancia...
Silencio de amor

17.00
17.30-19.30-22.00

c. Girona, 175. 93 11845 31. Metro Verdaguer (L4 i
L5). Diagonal (L5).

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
Capitán América: El primer...
Capitán América: El primer...

■ CINESA DIAGONAL 3D

20.20-22.40

El origen del planeta de...

16.15-19.00-22.00
17.00-19.30-22.00
16.00-18.15-20.30-22.45

19.00

La víctima perfecta (V.O.S.E)

15.45-17.45-19.45-21.45
16.30-19.00-21.45

15.00
13.30-17.15

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.15-20.30-22.45

Los pitufos

16.30-18.15-20.05

Sin identidad

20.05

Un cuento chino

18.15-22.15

Av. Sant Antoni M. Claret. Metro L5 Hospital de
Sant. 93 436 51 25. Dimecres no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 19 41 97 i
www.servicaixa.com

■ PALAU BALAÑA MULTICINES
Capitán América: El primer...

16.20-19.15-22.00

Harry Potter y las reliquias...

16.00-19.00-22.00
16.00-18.05-20.10-22.15

Linterna Verde

16.00-19.00-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.05

16.00

Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 42
42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia
de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 i
www.servicaixa.com

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

Harry Potter i les relíquies...

16.00-18.05-20.10

■ RENOIR FLORIDABLANCA
Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

19.25-22.10

16.05-18.10-20.15

La prima cosa bella

22.25

16.00-18.10-20.20-22.30

La víctima perfecta

16.20-18.20-20.20-22.20

20.00-22.10
22.10

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

20.30-22.45

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. Venda anticipada: 902 22 09 22 i
www.yelmocineplex.es

16.10-19.10-22.00

El origen del planeta de...

Viaje mágico a África

Els barrufets
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La prima cosa bella (V.O.S.E)
Linterna Verde (V.O.S.E)

Templario

18.30-20.30-22.40

Los pitufos

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

La víctima perfecta
Los pingüinos del Sr. Poper...

19.30-21.00-22.15
16.00-18.00-20.00-22.00

12.30

17.00-20.30-22.30
16.00-17.00-18.15

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E) 15.45-16.45-18.15

■ MALDÀ

19.00

Capitán América: El primer...

19.30-20.30-22.00-22.45

16.00-18.15
-20.30-22.45

Océano salvaje

El origen del planeta de...

El origen del planeta de...

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

Gigantes del océano 3D- Dinosaurios...

16.15-19.00-22.00
16.00-18.15-20.30-22.45

El hombre de al lado

Los pitufos

Harry Potter y las reliquias...
Linterna Verde

16.30-19.15-21.45

20.00

16.15-19.00-22.00
16.00-18.15

El caso Farewell (V.O.S.E)

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

La víctima perfecta

Egipto. Secreto de las momias...

Capitán América: El primer...
Cars 2

16.00-19.00-22.00

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

16.00-18.10-20.20-22.30

Templario

21.45

22.30

Paul

21.45

17.00-20.00-22.30

Linterna Verde

16.30

Cirkus Columbia (V.O.S.E)

20.00

16.15-19.00-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

Cars 2 (V.O.S.E)

16.10-18.20-20.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!... (V.O.S.E)

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

17.00

17.30

Capitán América: El primer... (V.O.S.E) 17.15-20.00-22.30

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

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.30

17.00-19.45-22.15

20.30-22.45
Betty Anne Waters (V.O.S.E)

Paul (V.O.S.E)

16.15-19.15-22.15

16.00-18.00-20.10-22.20

19.25-22.10

22.00

El caso Farewell

La víctima perfecta

16.00-18.15

16.10

20.10

Harry Potter y las reliquias...

15.45-17.45-19.45

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

Bad teacher

16.00-17.00-18.15

■ YELMO CINEPLEX ICARIA

Betty Anne Waters

16.10-19.10-22.10
16.00-18.10-20.20-22.25

19.30-20.30-22.00-22.45

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.

Capitán América: El primer...
Cena de amigos

El origen del planeta de...

Silencio de amor (V.O.S.E)

16.10-18.20-20.30-22.40

Los pitufos

Circuit Festival 2011 (V.O.S.E)

16.00-18.05

■ NÀPOLS

22.45

16.00-18.10

16.00-18.05-20.15-22.30

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

■ GRAN SARRIÀ MULTICINES

Amigos

Cars 2

16.00-18.05-20.15-22.30

El hombre de al lado

Bad teacher (V.O.S.E)

16.45-19.30-22.30

20.00-22.20

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

Los pitufos

Made in Hungría

19.50-22.10

16.15-19.00-22.00

Fast and furious 5

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

20.15-22.30

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.20-22.30

■ VERDI HD

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.00-18.00-20.15-22.30

Capitán América: El primer...

Els barrufets

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.

18.15-20.20-22.25

22.15

16.10-18.15-20.20

16.10

19.05-22.00

16.00-18.05-20.10-22.30

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

16.45-19.15-22.00

Amigos

16.00-18.00

Templario

Medianoche en París

Un cuento chino

17.00-19.30-22.25

Paul

16.00-18.00-20.00

Pequeñas mentiras sin importancia...

16.40-19.10-22.00
16.20-18.20-20.25-22.35

Linterna Verde

Los pitufos

Betty Anne Waters

16.00

22.20

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

16.15-18.25-20.35-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.45

19.30-20.30-22.00-22.45

Templario

16.45-19.20-22.15

16.15-19.15

■ ARIBAU CLUB

16.00-18.10-20.20-22.35

Linterna Verde

Los pitufos

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

16.10-18.10-20.15

El caso Farewell (V.O.S.E)

Los pingüinos del Sr. Poper...

Moll d’Espanya, s/n. Metro L3 Drassanes. 902 33 32
31. www.cinesa.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

16.15

Cena de amigos (V.O.S.E)
22.45

16.00-18.05-20.10

Templario

‘Capitán América: El primer Vengador’

Paul

Los pitufos

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

16.30-18.30-20.40-22.50

Los pitufos

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.30-18.30-20.30-22.30

■ URGEL

16.00-16.30-17.00

Harry Potter y las reliquias...

18.15-20.30

Eugeni d’Ors, 12. Metro L3 Les Corts. 93 490 55 10.
www.cinesrenoir.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: www.cinentradas.com

16.00-18.15-20.30-22.45

10.30-13.45-17.00-20.20

16.00-16.30-17.00

Un cuento chino

22.15

El origen del planeta de...

16.10-18.20
20.25-22.40

22.45

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

18.20-19.00-19.30-20.40-22.00-22.15

La oportunidad de mi vida (V.O.S.E)

21.00-22.00

■ ARENAS CINEMA GAY

16.15-19.15-22.15

16.05-22.35

16.10-18.20-20.30-22.35

Bad teacher

16.00-18.15-20.30

El origen del planeta de...

Beginners (principiantes) (V.O.S.E)

16.00-18.05-20.05-22.05

Cars 2

Capitán América: El primer...

■ RENOIR LES CORTS

Las manos en el aire (V.O.S.E)

17.00-20.00-22.30

16.00-19.00-22.00

20.05-22.10

Floridablanca, 135. Metro L1-L2 Universitat. 93 426
33 37. www.cinesrenoir.com. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: www.cinentradas.com

16.15-18.15

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

Un cuento chino

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

Amigos

10.20-20.10-22.15

22.15

Medianoche en París (V.O.S.E) 16.05-18.10-20.15-22.15

■ CINESA DIAGONAL MAR 3D

16.15-18.00-19.00

Bad teacher

16.00-18.20-20.30-22.35

16.05-18.10-20.05-22.05

Capitán América: El primer...

■ ARENAS DE BARCELONA
MULTICINES

20.25-22.30
La prima cosa bella (V.O.S.E)

El hombre de al lado

Betty Anne Waters

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

Lauren Gràcia. Lleida: JCA Cinemes
Alpicat.

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

10.15

Las invasiones bárbaras

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Barcelona:

16.00-18.05-20.10-22.15

13.40

Contra la pared

Acec. Tarragona: Ocine Les
Gavarres. Terrassa: Segle XXI Acec.
Vic: Vigatà.
Passi el que passi. Santa Coloma
de Gramenet: Cinema City.

El caso Farewell (V.O.S.E)

Una mujer en África

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

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

16.00-18.00

The Beatles: Love (Cirque... (V.O.S.E)
Vivir de la luz

Harry Potter i les relíquies de
la mort. Part 2. Manresa: Bages

20.45-22.50

Barcelona, abans que el temps...

El mundo es grande y la felicidad...

Barcelona, abans que el temps
ho esborri. Tarragona: Ocine Les

16.15-19.00-22.00

La víctima perfecta

■ ALEXANDRA

Heron City 3D, Lauren Gràcia. Lleida:
JCA Cinemes Alpicat. Sabadell:
Imperial Acec.

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

■ ABRERA
Capitán América: El primer...

16.00-18.30-21.00

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00

Cars 2
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
Kung Fu Panda 2
La víctima perfecta

16.00
15.45-18.00-20.20-22.40
20.00-22.30
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

16.15-18.25

Los pitufos

16.10-18.20-20.30

20.40-22.40

Paul

El caso Farewell (V.O.S.E)

16.00-18.10-20.25-22.35

El hombre de al lado

16.10-18.30-20.35-22.30

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

Abrera

16.10-18.15

Templario

20.30-22.40
22.40

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12.
www.multicinesabrera.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.
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Cinemes
Altafulla
■ MCB ALTAFULLA
Capitán América: El primer...

17.45-20.00-22.15-00.30

Capitán América: El primer...

18.00-20.15-22.30-00.45

Cars 2

18.00

El origen del planeta de...

18.10-20.20-22.30-00.40

Harry Potter y las reliquias...
Linterna Verde

20.10-22.30-00.50
18.10-20.20-22.30-00.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.15-20.15

Los pitufos

17.45-20.00-00.30

Paul

22.15-00.40

Templario

22.20

<<

<<

‘Paul’

‘Betty Anne Waters’

Greg Mottola firma
aquesta divertida
comèdia de
ciència-ficció

Biopic dramàtic dirigit
per Tony Goldwyn i
protagonitzat per
Hilary Swank

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.40

Los pitufos

16.00-18.00

Templario

22.30

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30

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.

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

20.15-22.30

Templario

17.15-19.45

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

Calafell
■ CALAFELL
Capitán América: El primer...

17.30-20.00-22.30-00.45

Capitán América: El primer...

18.00-20.20-22.40

Cars 2

Lleida
■ JCA CINEMES ALPICAT

18.00

El origen del planeta de...

18.10-20.20-22.30-00.40

Bad teacher

20.10-22.00

Blitz

19.50-21.40

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651
421.

Harry Potter y las reliquias...

20.10-22.40

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.25-22.35

La víctima perfecta

18.30-20.30-22.30-00.30

Capitán América: El primer...

16.35-18.50-21.10

Amposta

Linterna Verde

18.10-20.20-22.30-00.40

Cars 2

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.20-20.20

Los pitufos

■ AMPOSTA
Bad teacher

22.00

Capitán América: El primer...

17.45-20.00-22.15

Cars 2

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

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.00-22.00

Los pitufos

18.15-20.15-22.15

Paul

18.00-20.10-22.20

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

18.30-20.30-22.30

Templario

18.15-20.15-22.15

Berlin, s/n (Pol. Tosses). 977 70 38 11.
www.amposta.info/cine. Dimecres no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: 902 50 62 62 i
www.entrades.com

Arenys de Mar

22.20

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

Capitán América: El primer...

18.00-20.20-22.40

Capitán América: El primer...

18.15-20.30-22.45

Cars 2

18.00

■ MOZART
El origen del planeta de...

18.45-20.45-22.45

Los pitufos

15.30-17.00-21.00

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia de
l’espectador.

16.30-19.30-22.25

Capitán América: El primer...

16.30-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.15-20.00-22.50

Capitán América: El primer...

17.00-19.45-22.15

Capitán América: El primer...

22.50

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.

18.45-20.20-20.45-22.30-22.45

El origen del planeta de...

Amigos

20.30-22.30

Capitán América: El primer...

16.15-16.30-19.00

19.15-20.15-22.00-22.15-22.40
Cars 2

16.00-18.15

El origen del planeta de...

16.15-17.15-18.30
16.00-18.25

Harry Potter y las reliquias...

19.45

Jackboots on Whitehall

16.30-22.00

Kung Fu Panda 2

16.10-18.00

La prima cosa bella

22.15

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

18.15-20.15

Templario

22.00

Transformers 3

20.45

■ YELMO CINEPLEX BARICENTRO
Bad teacher

20.45

Capitán América: El primer...
Cars 2

15.45-16.15-18.30

El origen del planeta de...

16.00-17.00-18.15
19.15-20.30-21.45-22.40

Harry Potter y las reliquias...
Kung Fu Panda 2

16.15

La víctima perfecta
Linterna Verde

18.30-20.30-22.30
18.00-19.30-20.15-22.00-22.30

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

17.00-22.15

16.00-18.15

16.00-17.00-18.15-19.15-20.30
20.30-22.40

16.00-18.30-21.00

Cars 2

16.00-18.10

El origen del planeta de...

16.00-16.20-18.10
18.30-20.20-20.40-22.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.00

17.25-19.15-22.10

Harry Potter y las reliquias...

18.30-21.15

El origen del planeta de...

16.00-18.10-20.20-22.40

La oportunidad de mi vida

16.30-18.30-20.30-22.45

La prima cosa bella

20.20-22.30

Los pitufos (V.O.S.E)

16.20-18.20

16.20-19.20-22.20

Kung Fu Panda 2

16.00

Pg. Pere III, 50. 93 874 55 66.

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.10

La prima cosa bella

22.40

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

17.15-19.45

La víctima perfecta

18.00-20.00-22.00

■ BAGES ACEC

Los pitufos

17.30

Linterna Verde

20.00-22.15

La víctima perfecta

17.00-19.00-21.00-23.00

Linterna Verde

22.40

22.15

Linterna Verde

16.00-18.15-20.25-22.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.00-22.00

Linterna Verde

16.10-18.30-20.45-23.00

Los pitufos

16.10-18.10-20.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.10-18.10-20.10-22.15

Los pitufos

16.30-18.30-20.30

16.30-18.30-20.30

Medianoche en París (V.O.S.E)
Paul
Templario

22.30

Kung Fu Panda 2

Los pitufos

Av. Canal Olímpic nº24.

Los pitufos

■ CINEMES METROPOL

Paul

16.15-18.30-20.40

Paul

16.35-18.45-20.45

Templario

17.00-19.00-21.00-23.00

Cena de amigos

21.30

Piratas del Caribe 4

La prima cosa bella

21.30

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...16.25-18.35-20.40-23.00

22.55

Templario

Capitán América: El primer...

16.30-19.15-22.30
17.30-20.15-22.55

Cars 2

16.25-18.25

El origen del planeta de...

Transformers 3

22.00

Transformers 3

22.15

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

■ EL PUNT ACEC
Capitán América: El primer...

20.00-22.45

16.35-18.35-20.35-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.45-18.45-20.45-22.45

Los pitufos
Paul

16.15-18.15-20.00
16.40-18.40-20.40-22.40

Templario

22.55

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.
Dimarts no festius dia de l’espectador Venda
anticipada: servicaixa.com

Coma-ruga
22.00

Un cuento chino

22.00

Av. Brisamar, 8. 977 66 04 54. Dijous no festius dia
de l’espectador.

Cars 2

16.10
16.00-18.15-20.15
20.30-22.25-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.00

La víctima perfecta

20.25-22.30

Linterna Verde

15.50-18.05

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00

Los pitufos

15.50-18.00-20.15-22.25

Los pitufos

16.15-18.20

Paul

18.20

Templario

22.00

Gavà

Capitán América: El primer...

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30

El origen del planeta de...

16.10-19.10

La víctima perfecta

20.25-22.35

Linterna Verde
Los pitufos

Los pitufos

16.30-18.35-20.35

Av. Argentina, 21. 93 376 27 94. Dimecres no festius
dia de l’espectador.
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Los pitufos
Paul
X-Men: Primera generación

16.00-18.15-20.30
22.30
16.15-18.20-20.25-22.35

Paul

16.10-18.10

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.45

Templario

20.10-22.30

22.00

20.05-22.05
16.20-18.20
20.20-22.20
16.15-19.00-22.00

Centre Comercial Barnasud. 93 638 15 57.
Dimecres no festius dia de l’espectador.

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
Linterna Verde

16.00-18.05
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

Bad teacher

20.45-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

16.00-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.45-19.30-22.30
16.00-18.15
16.00-17.00-18.15

20.30-22.45

Templario

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

19.30-20.30-22.00-22.45
Happy thank you more please... (V.O.S.E)

16.00-18.15-20.30-22.45
16.00-18.05-20.15-22.25

Amigos

16.15-18.15

El origen del planeta de...

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.25-20.20-22.45

Amigos

17.10

22.35

16.05-18.10-20.20-22.25

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

Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.05-18.20

Paul

■ PISA ACEC

20.00

16.00-18.15-20.30-22.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.00-20.00-22.30

16.20-18.10-22.30

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

20.40-22.45

La víctima perfecta

■ CINESA MATARÓ PARC 3D

■ CINESA LA FARGA 3D

Cars 2

Linterna Verde

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Mataró

L’ Hospitalet de Llobregat

16.15-19.00-22.00

Harry Potter y las reliquias...

17.30-20.00-22.30
16.00-18.00-20.15-22.30

■ FILMAX GRAN VIA ACEC

La víctima perfecta

19.40-22.20

16.30-18.30-20.30

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.20

17.00

Harry Potter y las reliquias... (V.O.S.E)

16.10-18.15-20.20

■ CINESA BARNASUD 3D

16.10-18.20-20.30-22.45

19.50-20.30-22.20-22.40
Harry Potter i les relíquies...

Los pitufos

Cornellà de Llobregat
El origen del planeta de...

16.10-17.20-18.20

Los pitufos

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

16.00-18.20

El origen del planeta de...

Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

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.

Amigos

17.30-20.00-22.30

Cars 2

■ KURSAL ACEC

■ OCINE
17.50-20.15-22.40

Linterna Verde

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

16.50-18.50-20.50-22.50

17.00-19.30-22.00

Igualada

Los pitufos

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

22.45

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

20.15-22.30

El origen del planeta de...

Bad teacher

Linterna Verde

La víctima perfecta

16.00-19.00-22.00

20.25-22.25

20.20-22.30

Ctra. C-51, Girona. Pol. El Ramassà. 902 10 10 08.
Dimarts no festius ni vigílies de festius dia de
l’espectador.

El Vendrell
Capitán América: El primer...

16.45-16.55-22.30

16.30-18.30-20.30-22.30

El origen del planeta de...

19.00-20.20-21.00-22.20-23.00
Jackboots on Whitehall

16.00-18.00

Capitán América: El primer...

16.20-17.00-18.20

Harry Potter y las reliquias...

16.05-17.55

16.15-18.20-20.30-22.35

■ ATLÀNTIDA ACEC

Harry Potter y las reliquias...

16.15-18.15

16.25-18.25-20.20
16.35-18.25-20.10-22.00

Manresa

20.15-22.15

16.00-17.00-18.30
19.30-21.00-22.15

15.45-18.00-20.20-22.40

Capitán América: El primer...

16.30-19.15

■ BRISAMAR

Barberà del Vallès

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

19.30-20.35-22.00-22.50
Harry Potter y las reliquias...

15.40-17.30-19.25-21.15

Harry Potter y las reliquias...

Cerdanyola del Vallès

■ MEGACINE

Los pitufos

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

■ OCINE

16.15-18.25-20.30
16.25-18.35-20.45-22.55

Rambla Marisol, 23.

Badalona

16.50-18.50-20.50-22.50

El origen del planeta de...

Los pingüinos del Sr. Poper...

20.15

Cars 2

22.50

16.00-16.45-18.10

Linterna Verde

18.00-20.15-22.30

16.00-17.50-19.40-21.30

Templario

Granollers

■ CINEMES FULL HD

Capitán América: El primer...

18.00-20.20-22.40

Linterna Verde

15.50-18.00-20.05-22.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Bad teacher

16.00-18.00

22.20
16.45-18.30-20.15-22.00

Linterna Verde

Paul

■ FILMAX CASTELLDEFELS ACEC

18.00-20.20-22.40

La víctima perfecta

18.40

Los pitufos

Amigos

El origen del planeta de...

18.00

‘Laintenra Verde’

Castelldefels

El caso Farewell
Harry Potter y las reliquias...

16.20-21.00

Harry Potter y las reliquias...
Harry Potter y las reliquias...

Calella

El origen del planeta de...

16.50-18.45-20.35-22.25

Harry Potter i les relíquies...

La víctima perfecta

Cars 2

■ CINES ARENYS 3D

Els barrufets

22.30-00.40

Templario

15.50-16.30-17.05

17.50-18.30-19.05-19.50-20.30-21.05-21.45-22.30

18.10-20.15-00.30

Paul

16.00-18.05

El origen del planeta de...

16.00-18.15
20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...
Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

16.45-19.15-22.30
20.30-22.30

Montcada i Reixac
■ CINES MONTCADA
Capitán América: El primer...

16.00-18.15-20.30-22.45

La víctima perfecta

16.45-18.45-20.45-22.45

El origen del planeta de...

16.30-18.30-20.30-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.30
16.00-18.15-20.30-22.30

Linterna Verde

20.00-22.15

Linterna Verde

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.30-18.30-20.30
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Cinemes
Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30

Paul

16.30-18.30-20.30-22.30

Templario

22.30

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 39
29. www.cinesmontcada.com.

■ SUCRE

Capitán América: El primer...

16.30-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

17.15-19.45-22.30

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta
17.00-19.45-22.25

Linterna Verde

Cars 2

16.00-18.20-20.25

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.25-20.30-22.35
17.00-19.25-22.10

La prima cosa bella

20.20-22.30

La víctima perfecta

16.35-18.35-20.35-22.35

Linterna Verde

16.00-18.15-20.25-22.35

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.10-18.10-20.10
16.00-18.10-20.20-22.20

Paul

16.15-18.20

16.20-18.25-20.35-22.40

Els barrufets

18.00-20.00

Linterna Verde

19.30-21.45

16.15-18.15-20.15-22.40

Linterna Verde

20.00-22.00

17.00-19.30-22.15
16.00-18.00-20.00-22.30
16.10-18.10-20.10
16.45-18.45

Templario

22.15

■ VIGATÀ
19.00
21.45

■ PALACE ACEC

Los pitufos

18.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

18.00-20.00-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.
http://www.cinemessantboi.com/.

20.30

Roquetes

Harry Potter y las reliquias...

Bad teacher

■ OCINE SANT CELONI
Capitán América: El primer...

16.30-19.15-22.00

Capitán América: El primer...

17.20-19.20-21.20

Paul

Betty Anne Waters

16.35-19.15-21.50

Templario

Capitán América: El primer...

16.15-18.00-19.00

Transformers 3

22.00

Un cuento chino

22.35

16.00-18.10-20.20-22.40

El origen del planeta de... (V.O.S.E)

22.30

Harry Potter y las reliquias...

19.20-21.40

16.00-18.30-19.30-22.00

18.15-20.15
16.20-18.30

Kung Fu Panda 2

16.05-18.00-20.45

Cars 2

17.40-19.50-22.05

La víctima perfecta

16.10-20.05-22.00

El origen del planeta de...

16.00-16.30-17.00

20.30

Centre Comercial Altrium. 93841590.

Los pingüinos del Sr. Poper...

19.00

Capitán América: El primer...

Los pitufos

18.30

Cars 2

Los pitufos

20.30

El origen del planeta de...

Templario

22.00

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

17.00-19.55-22.15

Los pingüinos del Sr. Poper...

15.10-17.00-19.20
21.10-23.00

Sant Cugat del Vallès
■ CINESA SANT CUGAT 3D

18.00

21.00-22.00

Los pitufos

18.30

Los pitufos

16.10-18.00-21.00-22.50

Passi el que passi

16.30-19.00-22.00
16.00-18.15

Paul

22.30
18.30-20.40-22.50

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

16.00-18.15-20.30-22.45
22.30

Sevaro, 4. 977 50 04 12. www.ocine.es i
www.publicinet.net.. Dilluns no festius dia de
l’espectador. Dimecres no festius dia de la parella.
Venda anticipada: 902 17 08 31 i www.servicaixa.com.
Programació subjecta a canvis.

Linterna Verde

Sabadell

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGAT

20.30-22.45

■ IMPERIAL ACEC

Capitán América: El primer...

16.00-18.10-20.20

17.30
15.50-18.40-21.30
17.00-19.45-22.15

Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

El origen del planeta de...

16.15-18.25-20.35-22.50

Capitán América: El primer...

16.15-19.15-22.15

Harry Potter y las reliquias...

16.00

16.00

Harry Potter y las reliquias...

18.45-22.25

Kung Fu Panda 2

16.30

La víctima perfecta

18.30-20.40-22.50

Capitán América: El primer...

Linterna Verde

21.45

18.05-20.05-22.05

Paul

16.20-18.45-21.15

Piratas del Caribe 4

Transformers 3

Gnomeo y Julieta

18.00

Templario

Cars 2

16.30-18.30-20.30-22.30

Los pitufos

16.10-18.15-20.20

Linterna Verde
Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

16.00-18.15-20.30-22.45
20.10-22.30
16.15-18.15-20.15
16.00-18.00

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.
www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador.

■ EIX MACIÀ ACEC
Capitán América: El primer...

16.00-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.30

Cars 2

16.00

El caso Farewell

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de...

16.00-18.00-20.15-22.30

Harry Potter y las reliquias...

19.00-22.00

La víctima perfecta

20.15-22.30

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.45

Linterna Verde

20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.00

Los pitufos
Paul

16.00-18.15-20.30
22.45

Francesc Macià, 39. 902 10 10 08.
www.publicinet.net o www.gna.es/cinema. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

Paul

20.25-22.45

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

22.35

Tarragona
Bad teacher

16.15-19.00-22.00

Capitán América: El primer...

17.00-19.45-22.30

Cars 2

Sant Vicenç dels Horts

El origen del planeta de...

■ LA VAILET

Els barrufets

Capitán América: El primer...
Cars 2
El origen del planeta de...
Harry Potter y las reliquias...
Insidious
Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos
Templario
101 dálmatas, más vivos que...

20.45-22.30
16.00-18.40-21.20
16.15-18.30
16.00-18.10-20.20-22.30
16.15-18.55
21.35
16.15-18.20-20.25-22.30
16.00-18.15-20.30-22.35
18.20-20.40
16.00

Santa Coloma de Gramenet
■ CINEMA CITY

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui, El. 9/8/2011. Page 49

Cars 2

16.00-18.15
17.00
16.00-17.00-18.15
19.30-20.30-22.00-22.40

Ctra. Sant Boi 63-67.

Bad teacher (V.O)

20.30-22.30

Capitán América: El primer...

Ctra. Rubí-St. Cugat C. Comercial. 902 22 09 22.
www.yelmocineplex.es.

Amigos

El origen del planeta de...

15.40-17.30

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

La oportunidad de mi vida

16.00-18.00-20.00

La prima cosa bella

22.30

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.30-22.40

Linterna Verde

16.00-18.15-20.30-22.40

Linterna Verde

17.00-19.15-22.00

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.00-18.00

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Los pitufos

16.15-18.20-20.30-22.40

Paul

16.15-18.20-20.30-22.40

Templario

20.00-22.30

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.
www.ocine.es. Dimecres no vigílies o festius dia de
l’espectador. Venda anticipada: 902 17 08 31.
Programació subjecta a canvis.

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
Bad teacher

16.20-19.15-22.00

Capitán América: El primer...

16.10-18.45-21.30

Capitán América: El primer...

17.00-19.30-22.00
16.00-18.10-20.20
16.00-18.10-20.20-22.30
16.45-19.35-22.10

La prima cosa bella

22.15

La víctima perfecta

16.00-18.10-20.20-22.30

Linterna Verde

16.15-19.10-22.10

Los pingüinos del Sr. Poper...

16.15-18.15-20.15

20.00-22.30

Los pitufos

16.00-18.10-20.20-22.30

Paul

16.00-18.10-20.20-22.30

17.30-20.00-22.30

Harry Potter y las reliquias...

16.00-18.15-20.30-22.45
16.00

La prima cosa bella

22.30

La víctima perfecta

20.00-22.30

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

22.30
16.30-19.15-22.00

Calç, s/n. 902 17 04 15. www.laurenfilm.es. Dimecres
no festius dia de l’espectador. Venda anticipada: 902
888 300 i servicaixa.com

16.00-18.00-20.15-22.30

Los pingüinos del Sr. Poper...
Los pitufos

Els barrufets

16.00-18.00
16.00-18.00-20.15-22.30

Kung Fu Panda 2

22.35

16.30-18.30-20.35-22.35

El origen del planeta de...

Harry Potter i les relíquies...

Linterna Verde

El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...

El hombre de al lado

■ OCINE LES GAVARRES

18.50

Cars 2

17.00-19.30-22.30

Capitán América: El primer...

La víctima perfecta

16.30-19.30

16.00-18.15-20.30-22.45

20.15-22.40
16.20-18.25

16.45-19.10-21.35

Capitán América: El primer...

19.30-22.00

15.45-17.45

21.35

■ SEGLE XXI ACEC

Francesc Gumà, 6-12. 93 894 01 74. Dimarts no
festius dia de l’espectador.

Linterna Verde
Los pitufos

16.40-18.50-21.10

Av. Can Jofresa, 85. 93 745 41 01.
www.amccines.com. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Linterna Verde
Los pingüinos del Sr. Poper...

17.00-20.00

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

■ PRADO
20.00

17.25-19.25-21.25

Medianoche en París

Sin identidad

22.30

17.00-19.20-21.40

El mundo es grande y la felicidad...

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius dia
de l’espectador.

Cena de amigos

Capitán América: El primer...

17.30-19.45-22.20

17.30-19.45

Betty Anne Waters

■ BOSC CINEMA MUNICIPAL

Linterna Verde

Los pitufos

18.00

Vilanova i la Geltrú
Cars 2

■ EL RETIRO

Los pitufos

Jaume Abril-Josep. 93 637 97 03. www.laurenfilm.es.
Dimecres no festius dia de l’espectador. Venda
anticipada: 902 888 300 i servicaixa.com

17.30-19.30-21.30

16.15-18.15-20.15

22.30

17.35-19.35

16.10-18.10-20.10-22.10

22.15

17.00-19.40-22.20

La víctima perfecta

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

22.30

Kung Fu Panda 2

Harry Potter y las reliquias...
La prima cosa bella

16.15-19.00-22.00

Insidious

Els barrufets
La oportunidad de mi vida

16.05

Harry Potter y las reliquias...

Los pitufos

20.15-22.45

16.05-18.15-20.25
16.25-18.30-20.35-22.40

18.15-19.00-19.30-20.30-21.30-22.00
Gnomeo y Julieta

Los pingüinos del Sr. Poper...

Chico & Rita

Los pitufos

17.00-20.00-22.30

Sitges
Capitán América: El primer...

Av. Plal del Vinyet, s/n. 902 33 32 31.
www.cinesa.com. Dimarts no festius dia de
l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

Bad teacher

16.00-18.15-20.30-22.45

El origen del planeta de...

22.15

16.25-18.40

Los pingüinos del Sr. Poper...

22.15

El origen del planeta de...

16.10-18.10-20.10

Bad teacher

Insidious

Capitán América: El primer...

16.40-19.30-22.20

Los pingüinos del Sr. Poper...

Algo prestado

16.15-18.20-20.30-22.45

Los pitufos

Linterna Verde

16.30-20.20

18.30-20.30-22.30

18.15-20.30-22.45

■ CINESA PARC VALLÈS 3D

16.45-18.45-20.45-22.45

Cars 2

20.30-22.30

El hombre de al lado

16.50-18.50-21.15

16.40-18.40

La víctima perfecta

16.00

Linterna Verde

Cars 2

Capitán América: El primer...

Terrassa

17.00-20.00-22.30

Cars 2

21.30

22.15

16.05-19.50-22.15
16.00-18.30

Linterna Verde

Bad teacher

20.50-22.45

Capitán América: El primer...

19.15-22.00

Kung Fu Panda 2

Cars 2

Paul

19.00

16.45
16.15-18.25-20.35-22.45

Harry Potter y las reliquias...

Linterna Verde

19.00-22.00

16.30-19.20-22.10

Cars 2
El origen del planeta de...

Harry Potter y las reliquias...

■ OCINE

20.40-22.40

Capitán América: El primer...

‘La oportunidad de mi vida’

Sant Celoni

El origen del planeta de...

El origen del planeta de...

Amigos

20.20-22.00

16.00-18.15-20.30-22.45

Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia de
l’espectador.

Cars 2

■ LAUREN VILADECANS

18.15-22.15

Capitán América: El primer...

Capitán América: El primer...

Viladecans

18.15-20.15-22.15

Harry Potter y las reliquias...

Un cuento chino

Capitán América: El primer...

Mossèn Cinto Verdaguer, 22. 93 885 24 03.

20.15

16.00-18.15-20.30-22.45

16.00-18.15-20.30-22.45

19.30-22.00

18.30-22.00

Bad teacher

Transformers 3

22.00

La víctima perfecta

El origen del planeta de...

Los pitufos

17.45

Templario

■ CAN CASTELLET

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

16.00-18.15-20.30-22.45

Paul

Harry Potter i les relíquies...

Capitán América: El primer...

Los pingüinos del Sr. Poper...

17.30

El origen del planeta de...

Bad teacher

16.00-18.30-22.15

17.15

Los pitufos

Sant Boi de Llobregat

22.35

Harry Potter y las reliquias...

Los pingüinos del Sr. Poper...

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

Sant Andreu la Barca.

22.20

El origen del planeta de...

19.45-22.00
18.00-20.00-22.00

20.45-22.30

Paul

Templario

16.00-18.15

17.00-19.15-21.30

El origen del planeta de...

16.15-19.15-22.00

Los pitufos

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...

Cars 2

Film que mostra el
costat més salvatge
del capitalisme

■ ATRIUM 3D

Jackboots on Whitehall (V.O.S.E)

Harry Potter y las reliquias...

‘La doctrina de
shock’

Vic

Capitán América: El primer...
El origen del planeta de...

‘Amigos’

Sant Andreu de la Barca

Harry Potter y las reliquias...

■ LAUREN

<<

Diego Martín, Alberto
Lozano i Ernesto
Alterio en una escena
del film

El origen del planeta de...

Reus

<<

16.15-18.15
16.00-18.00-20.00

Vila-seca
■ OCINE

Crta. de Montcada s/n. 902 10 10 08.

Capitán América: El primer...

16.30-19.30-22.00-00.30

Valls

Capitán América: El primer...

17.00-20.00-22.30-00.45

■ JCA CINEMES

El origen del planeta de...

Bad teacher
Betty Anne Waters
Blitz
Capitán América: El primer...

Cars 2

19.00-20.30-22.00-22.40-00.15-00.45

18.50
18.25-20.25-22.20

16.00-18.15
16.00-17.00-18.15

Harry Potter y las reliquias...

16.30-19.15-00.30

21.40

La prima cosa bella

22.00

17.50-20.00-22.10

La víctima perfecta

16.00-18.15-20.15-22.15-00.30

17.50

Linterna Verde

20.00

El origen del planeta de... 18.10-19.10-20.10-21.10-22.10

Linterna Verde

22.30-00.45

Los pingüinos del Sr. Poper...

Los pingüinos del Sr. Poper...

Cars 2

18.00-19.50

16.00-18.00-20.00

Los pitufos

17.40-19.30-21.25

Los pitufos

16.00-18.00

Paul

18.30-20.20-22.10

Los pitufos

16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Templario

19.50-22.00

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701. Dijous
no festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Paul
Templario

20.30-22.40-00.40
22.15-00.40
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Horacio Fumero i
Albert Bover

Cine japonès, en les
Gandules del CCCB

El contrabaixista i el
pianista actuen al
Jamboree barceloní

S’hi projecta ‘Children
of the Beehive’ (1948),
d’Hiroshi Shimizu

AMER

jecte que oscil·la entre
Roy Orbison, Suicide i Elvis Presley. Organitzat
per la discogràfica Sones,
el concert servirà per presentar el disc Badlands,
ple de melodies, loops de
bateria i encant líric.

11.00 EXPOSICIÓ
Pintura i escultura. El
Museu Etnològic d’Amer
(pl. del Monestir, 2) allotja
fins al 13 d’agost Noves
recerques, l’obra de Julián
López-Arenas, al voltant
del paisatge i l’expressió
humana. Diumenges només matins.

BARCELONA

11.00 EXPOSICIÓ
Brangulí. Barcelona
1909-1945. És una oportunitat única per descobrir les fotografies d’un
dels grans mestres del fotoperiodisme català. És
impossible no commoure’s. Fins al 23 d’octubre.
Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(Montalegre, 5).

BARCELONA

21.00 CONCERT
Horacio Fumero & Albert Bover. El contrabaixista Horacio Fumero,
membre del trio de Tete
Montoliu durant quinze
anys, i el pianista Albert
Bover, company de viatge
de Perico Sambeat, Gorka
Benítez o Javier Colina,
entre d’altres jazzmen,
espremen complicitats
jazzístiques avui al Jamboree de la Plaça Reial.
Els dos passis del concert
–a les 21.00 h i a les
23.00– s’inscriuen en el
Mas i Mas Festival.

BARCELONA

19.00 CONCERT
Santi Mirón i Lluís Solé.
El violinista de gamba
Santi Mirón i el clavicembalista Lluís Solé actuen
plegats, a les 19.00 h i a
les 21.00 h, a la Sala Jujol
de la Pedrera, dins del cicle Mas i Mas. Els dos músics barcelonins ens proposen un recorregut pel
barroc italià més pur de la
mà dels seus dos màxims
exponents: Antonio Vivaldi i Arcangello Corelli.

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Roger Mas tancarà la primera edició del Festival Mugada amb el seu trio ■ JORDI RIBOT

Músics i poetes, units per la Mugada
SANT LLORENÇ DE LA
MUGA (ALT EMPORDÀ)
FESTIVAL MUGADA DE
MÚSICA I POESIA

L’Associació Cultural Mugada ha
organitzat avui en una arbreda limitada per la muralla del nucli històric de Sant Llorenç de la Muga
un nou i gratuït festival de música
i poesia. A les sis de la tarda, Jordi
Madern, nebot de JV Foix i Director de la Fundació JV Foix, obrirà
la mostra, que durarà prop de vuit
hores, amb una breu lectura de

poemes del poeta de Sarrià.
Fins ben entrada la matinada,
passaran per l’escenari el poeta
empordanès Joan Serra; Hermann Bonnín i Sabine Dufrenoy,
que presentaran el recital a dues
veus Les Ungles del Guant / Ronda de Rimbaud; el guitarrista Toti
Soler i els cantants Mariona Sagarra i Joanjo Bosch, que presentaran els espectacles Lent, lent...
Corrent! i En el temple del Vent,
respectivament. Ja passada mitjanit, Pau Riba, un artista que repre-

senta com ningú la combinació de
música i poesia que cerca aquest
festival, oferirà una poetada. Finalment, el solsonenc Roger Mas,
un altre cantant amb una cura especial per les paraules, presentarà
el repertori de A la casa d’enlloc,
amb Xavier Guitó (piano) i Arcadi
Marcet (contrabaix). A la Font Pudosa, seu d’aquesta primera edició
del festival, hi haurà un servei de
barra (beguda i menjar) a preus
raonables.
REDACCIÓ

BARCELONA

22.00 CINEMA
Gandules 2011. La segona setmana del cicle de cinema a la fresca Gandules
del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) comença
amb Children of the Beehive, una pel·lícula del
1948 de Hiroshi Shimizu.
Children of the Beehive és
una de les seves obres culminants, seguint el viatge
d’uns nens orfes, descalços i famolencs, que travessen el país al costat
d’un jove soldat, recorrent els paisatges desolats
del Japó de la postguerra.

BARCELONA

22.00 CONCERT
Dirty Beaches. El taiwanès Alex Zhang Hungtai
presenta a l’Heliogàbal de
la Vila de Gràcia un pro-

Dinosaures. Tresors del
desert del Gobi. Aquesta història va d’esquelets,
però Déu n’hi do quins esquelets! Els fòssils desenterrats a Mongòlia ens
ajuden a conèixer millor
els misteris d’aquests rèptils de grans dimensions.
Fins al 8 de gener, al Cosmocaixa (Teodor Roviralta, 47-51).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Pere Noguera. Històries
d’arxiu. Un dels artífexs
de l’art conceptual despulla les seves essències
creatives en aquesta mostra, centrada en els seus
arxius fotogràfics i fílmics. Fins al 25 de setembre, a la Fundació Antoni
Tàpies (Aragó, 255).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
You are not alone. Els
malalts de sida tenen un
aliat incondicional en
aquesta mostra d’art contemporani, que aplega
l’obra de 14 artistes de
primera divisió. No s’hi
trobaran sols. Fins al 18
de setembre. A la Fundació Joan Miró (Parc de
Montjuïc, s/n).
El prestigiós trio actua a la Porta Ferrada ■ ARXIU

El madrileny presenta ‘Pequeño’ ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

El Trio Arriaga, amb música
catalana del segle XX

El cantant d’El Canto del
Loco, en solitari a Cap Roig

SANT FELIU DE GUÍXOLS
TRIO ARRIAGA

CALELLA DE PALAFRUGELL
DANI MARTÍN

Daniel Ligorio (piano), Felipe Rodríguez (violí) i David Apellániz (violoncel) toquen obres de Montsalvatge, Gerhard, Cassadó i Granados a la Casa Irla.
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Dani Martin, el cantant d’El Canto del Loco, presenta Pequeño, el seu introspectiu debut en solitari,
avui a les 22:00 h al Festival Jardins de Cap Roig.

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
POUM! 75 anys d’història. Repàs dels orígens i la
trajectòria del Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM). Té lloc fins
al 25 de setembre al Museu d’Història de Catalunya (plaça de Pau Vila, 3,
de Barcelona).

| Apunts | 51

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 D’AGOST DEL 2011

Agenda
BARCELONA

9.00 EXPOSICIÓ
Català-Roca. L’Espanya
dels anys 50 i 60 vista i retratada per Francesc Català-Roca, un dels tòtems
de la fotografia catalana,
sota l’influx del qual han
seguit creant una pila de
generacions de fotògrafs.
Fins al 25 de setembre. A
La Pedrera, de Catalunya
Caixa (Provença, 261265).

BARCELONA

10.00 EXPOSICIÓ
Torres-García a les seves cruïlles. El gran artífex de l’art constructivista troba en aquesta mostra un tribut merescut,
que rescata la seva visió
polièdrica de l’art, just el
contrari del que sovint
s’ha volgut difondre. Fins
a l’11 de setembre. Al
MNAC.

BARCELONA

11.00 EXPOSICIÓ
Disseny. Com seran els
objectes que farem servir
el 2300? És el que es va
preguntar –i respondre–
Pep Torres, el director de
l’exposició Futour, un
tour pel futur que es pot
veure fins al març de l’any
que ve al MIBA (Museu
d’Idees i Invents de Barcelona). Diumenges només
matins.

FIGUERES

11.00 EXPOSICIÓ
Dalí. Amb la voluntat de
reconstruir l’àlbum de fotografies de la família Dalí-Domènech, el Museu
del Joguet de Catalunya
(c/ Sant Pere, 1) exposa
el material recollit relatiu
als vint primers anys de
l’artista i als seus parents.

GIRONA

10.00 EXPOSICIÓ
La guerra del Francès a
les comarques gironines, 1808-1814. Coincidint amb el 200 aniversari d’aquest fet històric,
l’Arxiu Històric de Girona
acull una exposició comissariada per Genís Barnosell Jordà, professor
d’Història Contemporània de la Universitat de
Girona. Fins al 31 d’agost.

ho recorda el Museu
d’Història dels Jueus, que
fins al novembre acull Els
hispanojueus del Marroc,
on la diàspora sefardita va
conviure amb els nadius.

LA JONQUERA

10.00. EXPOSICIÓ
Memòria històrica. Espai-hall del Museu Memorial de l’Exili. Art i memòria. Propostes artístiques
contemporànies, de María Ruido. Projecció dels
documentals de Plan Rosebud La escena del crimen (2008) i Convocando a los fantasmas
(2008).

LLÍVIA

22.00 CONCERT
I Musici di Vivaldi. El
Festival de Música Vila de
Llívia, a la Cerdanya, inaugura avui la 29a edició
amb un concert d’I Musici
di Vivaldi, que interpretaran les Quatre Estacions
de Vivaldi amb el prestigiós Claudi Arimany a la
flauta. El concert és a l’Església Parroquial i el festival durarà fins al dia 19.

MIRAVET

10.00 EXPOSICIÓ
Història. Al Castell de Miravet, s’hi exposa Per
bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya, que explica la bruixeria i la seva repressió
durant l’Edat Mitjana.
Fins al 25 de setembre.

PAlAFRUGELL

10.00 EXPOSICIÓ
Goldpazos. Can Mario
acull les exposicions
Goldpazos, de Carlos Pazos, i El viatger que deixa
darrere seu una estela
d’envasos, de Jaume Bar-

L’acudit

GIRONA

11.00 EXPOSICIÓ
Història. La comunitat
jueva ha deixat força empremta a la ciutat, i així
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Comença el Festival
de Música de Llívia

Torres-Garcia, al
MNAC

Hi actuen I Musici di
Vivaldi, amb Claudi
Arimany

El gran artífex de l’art
constructivista, en una
exposició
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona, 9. A partir del 22 de setembre, la comèdia Un fantasma en
casa.

rera. Fins a l’11 de setembre.

ROSES

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 el seu espectacle Risoterapia.

21.00 CONCERT
Blues del nord. El grup
nord català Blues de Picolat, liderat pel cantant
Carles Sarrat, actua a la
sala Si Us Plau de Roses.
El grup que fa blues en català des de Perpinyà ja ha
publicat quatre àlbums,
Ah! Perpinyà!, El carrer
de l’Àngel, Dona del camí
i Fer-li un petó. El grup
cantarà alguns dels seus
temes, com ara La noia
del Mississipí.

왘 Teatre

Gaudí Barcelona,
Sant Antoni Maria Claret, 120.
La importància de ser Frank,
d’Òscar Wilde, a càrrec de la
companyia Lazzigags. Dir. Ivan
Campillo. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.45, i diumenges,
19.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa,
68. Del 7 de setembre al 9 d’octubre, La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro, dir. José Carlos Plaza, protagonitzada per
Héctor Alterio i Julieta Serrano.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 18.30.

SITGES

09.30 a 14.00
i de 16.00 a 19.00
EXPOSICIÓ

Gravats. Fins al 30 de setembre es presenta a la
sala Vaixells del Palau Maricel de Sitges (carrer Fonollar s/n) l’exposició Ismael Smith, gravador.
Del Modernisme a l’Art
Déco. Nascut a Barcelona
el 1886 i mort a Nova
York el 1972 va ser escultor, gravador i dibuixant.
Eugeni d’Ors el va nomenar escultor noucentista,
malgrat que el seu estil es
va caracteritzar pel seu
caire decadentista.

VERDÚ

10.00 a 14.00
i de 16.30 a 20.00
EXPOSICIÓ

Joguines. El museu de
Joguets i Autòmats de
Verdú presenta a més de
la col·lecció permanent
del fons Mayoral, l’exposició Mariscal a Verdú que
mostra la connexió de
l’obra del dissenyador
amb el món del joguet.
Fins al 30 de setembre.

XAVI TORRENT

Les ballarines de l’espectacle ■ TEATRE CONDAL

Trànsit Dansa portarà
Somorrostro al Condal
BARCELONA TEATRE

A partir de dimarts vinent, al Teatre Condal es representarà Somorrostro, un homenatge a la gent
que va viure tants anys en aquest barri de barraques de Barcelona, la primera meitat del segle XX.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Temporada 2011/2012
entrades ja a la venda per internet.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Temporada 2011/2012 ja a la venda
per internet.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Tancat
per vacances. Tornem a obrir
les portes el 29 d’agost.
왘 Teatre

BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís,
64. Properament es podrà veure
l’espectacle The Vinegar Dances
(Tribute to Gorey). De l’1 a l’11 de
setembre. I posteriorment, Dies
feliços, a partir del 17 de setembre.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Propers
espectacles, a partir del 8 de setembre: Toni Mog a Facemoog, i
a partir del dijous 15 de setembre, El xarlatan, amb l’actor
Quim Masferrer (Teatre de
Guerrilla).
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Propers espectacles, a partir del 7 de setembre, Pegados,
un musical diferent!. I a partir
del 15 de setembre, El cavernícola.

왘 Condal, Av. Paral·lel,

91. Del 16
d’agost al 4 de setembre, dins
Dansalona 2011, Cia Trànsit
Dansa - Maria Rovira presenta
Somorrostro, la memòria d’un
barri de Barcelona. Horaris: de
dimarts divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu. La
Rambla, 51-59. Faust, fragments
en versió concert, de Charles
Gounod. Els fragments més coneguts i celebrats de Faust interpretats per les grans veus del
moment. Representacions, a
l’octubre: dies 7, 10, 11, 15, 18,
20, 22, 25 i 28. Jo, Dalí, de Xavier Benguerel, una òpera catalana sobre la relació entre Dalí i
la seva musa Gala. Representacions, octubre: dies 19, 21 i 23.

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140.
Tancat per vacances fins al setembre.

Poliorama, La Rambla,
115. Opereta, una experiència
única de música a capella, teatre i humor. De l’1 al 8 de setembre.

왘 La

왘 Teatre

Seca Espai Brossa, Flassaders, 40. El 24 de setembre
s’obre La Seca Espai Brossa
amb Les 12 hores de màgia de
Barcelona.

왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 12 d’agost, Reugenio, espectacle homenatge a l’humorista Eugenio. Horaris: de dilluns
a divendres, 21.00. I del 23
d’agost al 4 de setembre, dins el
festival Dansalona 2011, Aquí
amanece de noche, de la Cia.
Mar Gómez. Horaris: de dimarts
a dissabtes, 21.00; i diumenge,
19.00.

왘 Romea,

Hospital, 51. Del 6 de
setembre al 9 d’octubre, Llum
de guàrdia (Light Ghost), de Sergi Pompermayer, direcció de Julio Manrique, interpretada per
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 dimarts 6 de
setembre, i dins el Dansalona:
Sola, de Carles Salas (companyia Búbulus).
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Tancat per vacances. En preparació la propera temporada.

왘 Tantarantana

Teatre, Carrer
de les Flors, 22. Del 18 d’agost a
l’11 de setembre, II Cicle Complicitats en xarxa, quatre espectacles de fora de Catalunya.

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
Arenys de Mar
Amparo Roig Rovira. 85 anys.
La cerimònia se celebrarà avui, a les
10 del matí, a la parròquia de Santa
Maria.

Badalona
Francisca Aguasca Artal. Avui,
a 2/4 de 10 del matí, al tanatori.
Avelina Arenas Arenas. Avui,
a 2/4 d’11 del matí, al tanatori.
Antonia Luisa Arenas Núñez.
Avui, a la 1 del migdia, al tanatori.
Jose Antonio Cuellar Méndez. Avui, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori.
Rafael Herrero de las Heras.
Avui, a les 9 del matí, .
Julián López Martínez. Avui, a
2/4 de 2 del migdia, al tanatori.
Faustino Magro Gilbert. Avui,
a les 9 del matí, al tanatori.
Encarnación Membrilla Segura. Avui, a les 10 del matí, al tanatori.
Concepción Moreno García.
Avui, a les 11 del matí, al tanatori.
Marcelino Pellejero Costa.
Avui, a les 12 del migdia, al tanatori.
Vicente Solá Parés. Avui, a 2/4
d’1 del migdia, al tanatori.

Barcelona-Collserola
Edelmiro Cuevas Medina. 79
anys. Avui, a 1/4 de 5 de la tarda.
Maria Del Cerro Barris. 92
anys. Avui, a 1/4 de 12 del matí.
Antonia Granada Baez Fernández. 54 anys. Avui, a 2/4 d’11
del matí.
Antonio Pages Tarros. 63 anys.
Avui, a 3/4 de 10 del matí.
Maria Teresa San Clemente
Martín. 71 anys. Avui, a les 9 del
matí.

Barcelona-les Corts
Concepción Baquerizas Pérez. 76 anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Maria Blasco Miret. 90 anys.
Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Juan Fandos Pañella. 76 anys.
Avui, a les 11 del matí.
Ramon Marlet Soler. 89 anys.
Avui, a les 10 del matí.
Joaquin Martí Abizanda. 90
anys. Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Montserrat Pérez Baster. 85
anys. Avui, a 1/4 de 10 del matí.
Juan Sánchez Soler. 85 anys.
Avui, a les 12 del migdia.

Barcelona-Ronda
Dalt
Juan Codina Torreglosa. 67
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Maria del Mazo Morales. 88
anys. Avui, a les 11 del matí.

avui.elpunt.cat/serveis/necrologiques

Pêr Denez va morir a Rennes el 30 de juliol

celebrarà avui, a les 12.05 del migdia,
església Sant Fèlix.

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

Professor i lingüista bretó

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

Gentil Puig i M. Berthelot (*)
êr Denez fou professor i lingüista bretó, gran amic de l’occità
Robert Lafont i, com ell, escriptor en la seva pròpia llengua. Va néixer a Rennes el 3 de febrer del 1921 i
va morir el 30 de juliol del 2011. Va
treballar primer com a professor
d’anglès a Douarnenez i després de la
tesi doctoral, l’any 1968, fou designat
el 1969 per a la Universitat de Rennes.
Defensor de la llengua bretona,
Pêr Denez va tenir un paper decisiu
en la renaixença del moviment cultural bretó, suscitant un ampli moviment popular en la seva defensa.
Gràcies a la pressió que va exercir, es
va crear la llicenciatura de llengua
bretona l’any 1981, a l’inici de la presidència de la república de François
Mitterrand, i seguidament es va oferir
la carrera sencera de bretó. També
va aconseguir, el 1986, prop del ministeri l’obertura del CAPES de bretó
(oposicions per a l’ensenyament en el
secundari).

P

Antonia Domínguez Bejarano. 75 anys. Avui, a les 3 de la tarda.
Francisco Gasquez Fernández. 83 anys. Avui, a 2/4 de 12 del
matí.
Maria Dolores Marínez Baez.
65 anys. Avui, a 2/4 de 10 del matí.
Catalina Rodríguez Pérez. 85
anys. Avui, a les 9 del matí.
Marcelino Sangüesa Salvat.
77 anys. Avui, a les 10 del matí.
Benito Serrano Cepas. 85 anys.
Avui, a les 4 de la tarda.

Barcelona-Sancho
Ávila
Pilar Buil Olivan. 81 anys. Avui,
a 3/4 d’1 del migdia.
Montserrat Caralt Leoncia.
86 anys. Avui, a les 9.10 del matí.
Maria Fabres Lloret. 96 anys.
Avui, a les 9.25 del matí.
Marino Garcia Trepat. 60 anys.
Avui, a les 4 de la tarda.
Montserrat Grande Vázquez.
38 anys. Avui, a la 1.10 del migdia.
Francisco Javier Mercade
Pujadas. 60 anys. Avui, a 3/4 d’11
del matí.
Claudia Molina Ruf. 86 anys.
Avui, a les 10.05 del matí.
Daniela Montero Díaz. 88
anys. Avui, a les 12.05 del migdia.

A partir de 1984, fou president de
l’Institut Cultural de Bretanya (equivalent de l’IEC), president de la federació d’associacions de llengua bretona (Kuzul ar Brezhoneg), i president
del comitè de suport a la Unió Democràtica Bretona a les eleccions regionals del 1998. Amb el seu amic Arzel
Even va fundar l’any 1954 les revistes
bretones Kened, Ar Vro, (1959) i Hor
Yezh (La nostra llengua), de la qual
era encara el director. Amb Tereza
Desbordes, va ser fundador el 1980
de les edicions bretones Mouladurioù
Hor Yezh (MHY).
També va editar un mètode
d’aprenentatge del bretó, Brezhoneg
buan hag aes (El bretó ràpid i fàcil,
traduït, publicat al català), i a partir
del 1979 va publicar nombroses novel·les en llengua bretona, entre les
quals: Diougan Gwenc’hlan (1979),
Evit an eil gwech (1982), Eus un amzer ’zo bet (1992), An Amzer a ra e
dro (1995), Kenavo ar c’hentañ er joaioù (1997), Da rouz an noz (1998).

Europeista convençut, reconegut a
Occitània i a Catalunya, l’any 1990 va
rebre el premi internacional Ramon
Llull i el 1993, la Creu de Sant Jordi de
la Generalitat. També va ser doctor
honoris causa de la Universitat de
Gal·les i de la Universitat d’Irlanda.
Arran de la seva desaparició, el
president de la regió de la Bretanya,
Jean Yves Le Drian, va escriure:
“Amb la mort de Pêr Denez, desapareix tot un espai de la història de la
Bretanya. Desitjo expressar un profund homenatge al militant determinat de la causa bretona. Havia fet del
seu combat per la perennitat de la
llengua bretona el combat de la seva
vida. És amb respecte que vull saludar el conjunt de la seva acció i de la
seva passió al servei de la resplendor
de la Bretanya”.

(*) Professors de la Universitat de Perpinyà
Via Domícia (UPVD)

Sant Cebrià de
Vallalta
Llorenç Giménez Cano. 84
anys. Avui, a les 10 del matí, a la parròquia.

Sant Cugat del Vallès
Alfonso Munuera Lario. 90
anys. La cerimònia se celebrarà avui, a
les 11 del matí, a l’església de Sant
Joan de Mirasol.

Sant Jaume dels
Domenys
Antonieta Palau Palau. 91
anys. Avui, a les 11 del matí, a l’església.

Santpedor
Pere Bosch Boixader. 88 anys.
Avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial.

Sitges

Ángeles Moreno Fernández.
84 anys. Avui, a les 11.50 del matí.
Ana Pérez Pérez. 85 anys. Avui,
a les 9.50 del matí.
Rosa Postico Bartrina. 88
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Ana Rosell Carulla. 87 anys.
Avui, a 2/4 de 4 de la tarda.
Justo Rubia Portero. 85 anys.
Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Joaquina Simo Magrans. 95
anys. Avui, a les 11.25 del matí.
Maria Misericordia Violan
Pamies. 77 anys. Avui, a les 11.10
del matí.

Cardona

Jesús

Antonio Porredon Brichs. 65
anys. Avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial.

Dionisio Sabater Abella. 89
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí, a la
parròquia de Sant Francesc de Jesús.

Castellar del Vallès

Manresa
Encarnación Martínez Giménez. 74 anys. Avui, a les 11 del matí, a
l’església de la Sagrada Família.

Tarragona

Francisco Vilaclara Pou. 96
anys. La cerimònia se celebrarà avui a
les 10 del matí, a l’església de Sant Esteve.

L’Espluga de Francolí

Barcelona-Sant
Gervasi

Les Franqueses del
Vallès

Montserrat Cerezo Segura.
92 anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Santiago Leria Cicart. 87 anys.
Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Alfonso Reus Martí. 88 anys.
Avui, a 2/4 d’11 del matí.

L’Hospitalet de
Llobregat-Gran Via

Javier Crespo Cortés. 39 anys.
La cerimònia se celebrarà avui, a les
12 del migdia, a la parròquia Maria Auxiliadora.
Manel Rodríguez Navas. 86
anys. Avui, a les 9 del matí, al tanatori.
Maria Antonia Rodríguez
Sánchez. 88 anys. Avui, a 2/4 de 5
de la tarda, a la parròquia Mare Déu
Esperança.
Nicolasa Vivas Moreno. 93
anys. Avui, a les 5 de la tarda, al tanatori.

Bigues i Riells
Carme Clapés Marsal. 85 anys.
Avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Pere.

Calella
Humberto Carmelo Filandino. 67 anys. Avui, a les 3 de la tarda, .

Francesca Saumell Fonoll. 80
anys. Avui, a les 7 del vespre, a l’església Sant Miquel.

Dolores Casas Caellas. 84
anys. Avui, a les 3 de la tarda, .

Rodolfo Carmona Beltran. 68
anys. Avui, a la 1 del migdia.
Ana Isabel Fernández Rodríguez. 40 anys. Avui, a les 12 del migdia.
Carlos Martínez Úbeda. 82
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Antonio Osorio Zafra. 78 anys.
La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4
de 10 del matí.

Feliu Catot
Ponsa

Misericòrdia Grau Gilabert

Va morir el dia 8 d’agost del
2011, a l’edat de 88 anys.

Farmacèutica

A.C.S.

E.P.R.

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
acompanya en el dol la seva família.

Els seus familiars juntament
amb la raó social Forn i
Pastisseria Catot, de Monistrol
de Calders, participen a les
seves amistats i coneguts tan
sensible pèrdua, i preguen que el
tinguin present en el record. La
cerimònia exequial se celebrarà
avui, dia 9, a les 6 de la tarda,
a l’església de Monistrol de
Calders, en sortir del Tanatori
Fontal Mèmora d’Artés.
Domicili del finat: c/ Torrent, 11,
Monistrol de Calders.
Per a condols: www.memora.cat
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Antonia Marín Rienda. 75
anys. Avui, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Baix.

Julian Moreno López. 81 anys.
Avui, a les 12 del migdia, al tanatori.
Maria Blanca Plana Caverdos. 69 anys. Avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla.
Leger Portiau. 54 anys. Avui, a
les 10 del matí, al tanatori.

Mataró

Navàs
Emilio Robert Cugueró. 66
anys. Avui, a les 10 del matí, a l’església.

Olèrdola
Eugenia Huguet Solè. 79 anys.
Avui, a les 10 del matí, a l’església de
Sant Miquel.

Reus

Tarragona, 9 d’agost del 2011

Sant Boi de
Llobregat

Luisa Navarro Gracia. Va morir
als 90 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a La Puebla de Híjar (Teruel).

Riudoms
Maria Ferrer Virgili. 86 anys.
La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4
d’11 del matí, a la parròquia de Sant
Jaume Apostols.

Rubí
Remedios Martín Carmona.
65 anys. Avui, a les 12 del migdia, a
l’església Sant Pau.

Sabadell
Visitación García Sánchez. 83
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori.
Emilia Pujol Costa. 92 anys.
Avui, a les 12 del migdia, al tanatori.
Maria de las Mercè Sarret
Dalmau. 77 anys. La cerimònia se

Maria Concepció Carulla Carulla. 87 anys. Avui, a 2/4 de 10 del
matí, a l’església de Sant Pau.
Enric Pujol Perramon. 87 anys.
Avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església Sant Joan.

Terrassa
Francesc Baró Roca. 89 anys.
Avui, a les 9 del matí, al Temple.
Antonio Gisbert Díaz. 80 anys.
Avui, a les 11 del matí, al Temple.
José Juárez Torres. 87 anys.
Avui, a les 10 del matí, al Temple.
Juan López Rodríguez. 91 anys.
Avui, a les 12 del migdia, al Temple.

Tiana
Bienvenida Tornero Martínez. Avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Cebrià.

Vallmoll
Mercedes Cusidos Portas. 85
anys. Avui, a les 11 del matí, a l’església.

Valls
Juan José Samuel Morales.
50 anys. Avui, a les 10 del matí, a l’església del Lledó.

El Vendrell
Pere Pijoan Ferran. 67 anys.
Avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església.

Vilafranca del
Penedès
Montserrat Rafols Carbó. 95
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori.

Vilanova i la Geltrú
Maria Manuela Vázquez
Freire. 90 anys. La cerimònia se celebrarà avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al
tanatori.

Vilassar de Mar
Carmen Luna Verde. 82 anys.
La cerimònia se celebrarà avui, a les
12 del migdia, a la parròquia Sant
Joan.
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L’educació i
els valors,
avui a
‘25 (...) 50’

Comunicació

El programa de TVE a
Catalunya contraposa
l’opinió de la generació
dels 25 anys i la dels
50 (La 2, 19.00 h)

La família Alcántara, arruïnada en la
nova temporada que s’estrenarà a la
tardor i estarà ambientada al 1979-80

La crisi, també
a ‘Cuéntame’
Arnau Camps
MADRID

TVE roda des de mitjan juliol la tretzena temporada
de la sèrie Cuéntame cómo pasó, en què els Alcántara hauran de començar
des de zero, ja que la crisi
de 1979 afecta profundament la família protagonista. La ficció, una de les
de més èxit de La 1 –la
temporada passada va
tenir una mitjana de
4.724.000 espectadors i
d’un 23,8% de quota–,
estrenarà aquests nous
capítols a partir de la tardor, quan justament complirà 10 anys en antena.

El guionista Eduardo
Ladrón de Guevara ha
explicat que la temporada
se centrarà “en la superació de les grans dificultats
i en la presa de decisions”
dels Alcántara.
El principal actor protagonista, Imanol Arias,
ha afirmat que la crisi
del 1979 “va ser una situació molt semblant a l’actual” i ha opinat que,
per ell, aquesta “és una de
les temporades més brillants quant al guió, ja
que és molt variat”.
També ha destacat l’“alt
nivell d’exigència" de
tot l’equip com un dels secrets de l’èxit de la sèrie.

Per la seva banda, Ana
Duato s’ha mostrat molt
“il·lusionada” amb la nova
temporada i ha assenyalat: “Aquí tenim el repte de
fer-ho sempre millor i de
pensar que el següent capítol és millor que l’anterior". A més, ha avançat
que Mercedes “buscarà
feina i haurà de fer front al
masclisme de l’època.”
Ricardo Gómez –que
interpreta el paper de
Carlos, el fill– també ha
avançat que el seu personatge “madurarà” en la
tretzena etapa, i ha subratllat que està encantat
de reviure una època de la
qual li havien parlat tant,

Els cinc protagonistes posen a càmera a l’inici de rodatge de la temporada ■ TVE

“els vuitanta i la movida”.
Trames de la temporada
La tretzena temporada comença la tardor del 1979.
Han passat uns tres mesos
des que Antonio Alcántara era a la cua de l’oficina
de treball, al final de la dotzena etapa. La història es
reprèn amb Antonio, que
no es vol rendir: tot i haver

passat de ser director general del Departament
d’Agricultura –lloc que
tants d’esforços li va
costar aconseguir– a no
tenir feina, té clar que no
vol perdre el seu estatus.
Mentrestant, Mercedes
trobarà una solució a la
crisi i continuarà vigilant
Irene, que acaba de sortir
del món de la droga.

Pel que fa al context històric de fons, hi ha un degoteig constant de víctimes del terrorisme; s’està
definint l’Espanya de les
autonomies i s’han tornat
a frenar els estatuts de Catalunya i del País Basc.
També tornen de l’exili
les restes d’Alfons XIII,
i s’està debatent el projecte de llei del divorci. ■

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

Mésmitjans
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FASE DE CÀSTING

INTERNET

Cuatro prepara un
‘OT’ d’oradors polítics

TV3, present amb
4.000 vídeos a
Dailymotion

Tinta China, filial de la productora La Fábrica de la Tele
(Sálvame) està fent aquest
estiu un càsting d’un nou concurs d’oratòria i debat per a
Cuatro. Segons consta en els
anuncis del càsting, es busquen persones de més de 18
anys “capaces de defensar
apassionadament les seves
idees i d’enfrontar-se a reptes
que posin a prova el seu do
per comunicar”. El termini
d’inscripció –cal gravar un vídeo d’un minut explicant per
què s’hi vol participar– acabarà a final de mes i a principi de
setembre es faran càstings
presencials per triar els sis jo-

ves oradors que participaran
en un programa pilot “amb
proves individuals i un debat
final” que s’enregistrarà la
quarta setmana de setembre
a Barcelona. Més enllà de la
informació de la convocatòria
dels càstings, diverses webs
informen que si Mediaset dóna llum verd definitiu al projecte després de veure el pilot, el nou xou de talents
s’emetria cada dia en directe
a la franja de tarda de Cuatro,
ja que la cadena no acaba d
e trobar espais que li funcionin, i que seguiria la clàssica
mecànica d’eliminació de
concursants. ■ REDACCIÓ
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ANUNCI

Adéu a ‘Mujeres desesperadas’
La cadena nord-americana
ABC ha anunciat que la sèrie
Mujeres desesperadas –protagonitzada per Teri Hatcher,
Marcia Cross, Eva Longoria i

Felicity Huffman– acabarà
el maig que ve amb el desenllaç de la vuitena temporada,
que s’estrenarà aquest setembre als EUA. ■ REDACCIÓ

TV3 ha informat que s’ha estrenat amb una important
presència –més de 4.000 vídeos– a la plataforma de vídeos Dailymotion “refermant
així la seva vocació multiplataforma”, en paraules de la
cadena. Dailymotion és la segona web de vídeos a internet
després de Youtube, i TV3 hi
té canal propi (www.dailymotion.com/tv3) des del maig.
Els usuaris de Dailymotion
poden veure, comentar, votar
i enviar a altres internautes
vídeos d’espais tan populars
de TV3 com les informacions
del Telenotícies, els gags
de Polònia i Crackòvia i els vídeos de l’APM?.■ REDACCIÓ

SÈRIE DE SPIELBERG

Cuatro anuncia
l’emissió de
‘Falling skies’
Cuatro ha iniciat les promocions de Falling skies, la nova
sèrie fantàstica produïda per
Steven Spielberg que arranca
amb el devastador atac d’una
espècie extraterrestre que vol
posar fi a la humanitat. Així
serà Cuatro qui emetrà la sèrie, tot i que quan Mediaset
va comprar-la va dir que seria
per a Tele 5. ■ 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: La volta al món en 80
jardins / Trasllats colossals.
12.10 Rex. Cap. 95 Verticalitat mortal.
13.05 Bocamoll.
13.45 Cuines. Arengades amb tomàquet.

09.50
10.00
10.25
10.45
10.50
11.00
11.45
12.10
13.00
13.20

08.00 Les Tres Bessones.
08.50 mic 3.
09.30 Marsupilami.
10.20 Doraemon.
11.10 Els pingüins de Madagascar.
12.20 El club dels caçamonstres.
13.10 Espies de veritat.
13.55 Un drama total: la gira
mundial. Suada a Jamaica.

12.40 Futbol.
14.30 Bowling. Open de París
de.
15.10 Volei Platja. Vòlei-platja: final femenina a
Àustria.
16.10 TN Esports.
16.25 El laboratori de l'esport.
17.10 L'home més fort.
18.00 A què jugues?.
18.50 TN Esports.
19.05 Futbol: Copa Catalunya.
20.50 Avantmatx. Cap. 354.
21.40 Futbol: Copa Catalunya.
23.45 El vestidor. Final Copa
Catalunya.
00.15 Tot l'esport.

08.00 El cercador.
08.30 Al detall.
09.05 Vallterra.
10.50 Un lloc enlloc.
11.20 A pedals.
11.45 Factor humà.
12.20 Capellans.
12.45 Balears amb els cinc
sentits.
13.10 Que te creus que te
crec.
13.20 Sa bona cuina de Paquita Tomás.

14.00 Telenotícies comarques.
14.20 El medi ambient. Zona ambiental: aire
més net a Berlín.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Secrets de Xangai. Cap. 17.
16.20 Temps de silenci. Viatges.
17.25 Les germanes McLeod. Cap. 88 Digue'm Kate / Desperadament soles.
19.20 Tarda de cine. El rei de Califòrnia.
21.00 Telenotícies vespre.
21.45 Futbol: Copa Catalunya. Final Copa Catalunya.
23.45 El vestidor. Final Copa Catalunya.
00.25 Pel·lícula. Retorn a l'infern.
02.15 Infidels. Cap. 38 De vegades, la gent
canvia.
La Isabel s’emporta
el Manu de casa la
Lídia perquè no la
considera un bon
exemple

Enciclopèdia breu. Nicolau Copèrnic.
On anem?.
Al vostre gust.
Els últims artesans.
Premis nacionals de cultura (peces).
Singulars. José Luis Sampedro.
Latituds.
Rutes per Euskal Herria.
Batecs de natura.
La natura des de dins. Linxs.

14.05 Estimem els animals.
14.35 El regne salvatge. Mars de terra.
15.00 Sentinelles de la natura. Espanya. Andalusia.
15.50 Batecs de natura.
16.00 Jimmy's global harvest. EUA.
16.51 Enciclopèdia breu. Nicolau Copèrnic.
17.00 Cronos. Víctimes contra botxins / Davant la deportació dels jueus.
18.50 City folk (versió curta).
19.00 Rutes per Euskal Herria. De Baztan a
Aldude / Aralar, la muntanya màgica.
19.50 Bon viatge. Oman.
20.00 Les illes del litoral francès.
20.15 On anem?.
20.40 Al vostre gust.
21.00
21.30
21.40
22.20

14.45
15.30
16.00
16.50
17.15
18.05
18.35
19.05
19.50
20.40

21.30 Shin Chan. Ei, que vaig
a esquiar.
21.55 Plats bruts. No tinc assistenta.
22.20 Pel·lícula. Els immortals: l'orígen.
00.00 Little Britain.
00.35 Berlín, Berlín. Situacions extremes.
01.00 Envoltats de noies. La
festa de benvinguda.
01.30 Yu Yu Hakusho: els
defensors del més enllà.

Secrets de Xangai. Cap. 17.
Blogs Europa.
Km33. NY.
Bombers de Nova York.

03.05 Jazz a l'estudi. Biel Ballester / Gabriel
Amargant.
05.30 Notícies 3/24.

S’ofereixen dos
capítols d’aquesta
sèrie, L’home de gel
i Desglaç

23.50 Singulars. José Luis Sampedro.

15.05 Primera sessió. El que caminaba solo. 16.55 El cor de la ciutat.
17.55 Segona sessió. El viejo. 19.35
Respira. Els nens i la mort. 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 Comedia europea. Felpudo maldito.

El 9

—————————————————————————————————

16.00 Quatre paraules. 16.30 Terra
d’amfitrions. 17.00 PID. 17.30 Bat de
sol. 18.30 Banda sonora. 19.00 Visió
impossible. 19.30 Esports en xarxa.
20.00 Socarrats. 20.30 La terrassa.
21.30 Al dia. 22.00 Bat de sol.
23.00 La terrassa.

TAC 2

—————————————————————————————————

15.30 Interès. 16.00 Notícies 12.
16.30 Reemissió. 18.00 Estiu 12.
19.00 Visió impossible. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies 12.
20.30 Estiu 12. 21.30 10 comarques.
22.00 Notícies 12. 22.30 Reemissió.
00.00 Vins a vins.

Canal Reus

—————————————————————————————————

16.30 Banda sonora. 17.00 Evolució.
17.15 Trucat. 17.30 Pica lletres.
18.00 Notícies. 18.30 Banda sonora.
19.00 Visió impossible. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies.
20.30 Remena nena. 21.00 10 cites.
21.15 Evolució. 21.30 Banda sonora.
22.00 Notícies. 22.30 Remena nena.

Lleida TV

—————————————————————————————————

17.30 Aventures. 18.00 Bonus music. 19.30 Solidària. 20.00 Banda
sonora. 20.30 Notícies. 21.25 El
temps. 21.29 Anem a dormir. 21.30
Bat de sol. 23.00 Notícies. 23.45
Yemaya.

8tv

—————————————————————————————————

11.15 Passport.
11.35 Policías de Nueva
York.
13.15 Roswell.
14.05 Ángel.
15.39 McCloud.
16.55 Se ha escrito un crimen.
19.30 Cine Metròpolis. La
reina de Cobra.
20.50 Notícies 8.
21.00 Inspector Poirot.
22.00 Cinema 8. El manto
negro.
23.45 Policías de Nueva
York.

14.00
15.15
15.20
17.10
17.25
17.40
18.05
18.30
19.05
19.50
20.30
21.25

IB3 Notícies migdia.
El temps migdia.
Llàgrima de sang.
L'hora del pati.
Balears salvatge.
Capellans.
Al detall.
Factor humà.
24 hores.
El cercador.
IB3 Notícies Vespre.
El temps vespre.

21.30 Poble x poble. Lloseta
contra Binissalem.
00.05 Capellans.
00.30 El cercador.
01.00 L'hora del pati.

Cinema a casa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

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

EL REI DE CALIFÒRNIA

PEL·LÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

INTÈRPRETS

TV3 / 19.20

El rei de Califòrnia (2007)

19.20

TV3

★★

★★

Thriller

Mike Cahill

Michael Douglas, Evan Rachel Woods

El rei de Califòrnia.
EUA, 2007. 92'. Gèn.:
Thriller. Dir.: Mike Cahill. Int.: Michael Douglas, Willis Burks.
Charlie és un home mentalment inestable que,
després de sortir d’una
estada en una institució
psiquiàtrica, mira de
convèncer la seva filla
Miranda que hi ha un antic tresor enterrat als
afores de la ciutat.

La reina de Cobra (1944)

19.30

8tv

★★

★★

Aventures

Robert Siodmak

Fuera del cuerpo (2004)

22.00

La 2

★★

★★★

Tragicomèdia Vicente Peñarrocha

Gustavo Salmerón, José Coronado

El manto negro (1991)

22.00

8tv

★★

★★

Aventures

Lothaire Bluteau, Aden Young

Els immortals: L’origen (2007)

22.20

3XL

★★

★★

Catastrofista Brett Leonard

Matrix Reloaded (2003)

23.15

La Sexta

★

★★

Fantàstic

A. i L. Wachovski

Keanu Reeves, Laurence Fisburne

Retorn a l’infern (2007)

00.25

TV3

★★

★★

Acció

Irwin Winkler

Samuel L. Jackson, Jessica Biel

blemes. No li agrada la
seva feina, no pot pagar
la hipoteca i la seva dona
ja no l’estima.

LA REINA DE COBRA
8tv / 19.30

Cobra woman. EUA,
1944. 71'. Gèn.: Aventures. Dir.: Robert Siodmak. Int.: Jon Hall, Sabú.
Als mars del Sud, un mariner i el seu jove amic
indígena lluiten per alliberar la xicota del primer.

EL MANTO NEGRO
8tv / 22.00

Black robe. Austràlia,
1991. 101'. Gèn.: Aventures. Dir.: Bruce Beresford. Int.: Lothaire Bluteau, Aden Young.
Un jove jesuïta ambiciós
s’ha de fer càrrec d’una
missió i salvar les ànimes
dels indis de Nova França al segle XVII.

FUERA DEL CUERPO
La 2 / 22.00

Estat espanyol, 2004.
110'. Gèn.: Tragicomèdia. Dir.: Vicente Peñarrocha. Int.: Gustavo Salmerón, José Coronado,
Goya Toledo.
Bruno és un agent de
trànsit assetjat pels pro-
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Bruce Beresford

Jon Hall, Sabú

Adrian Paul, Thekla Reuten

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.

ELS IMMORTALS:
L’ORIGEN
3XL / 22.20

Una escena de ‘Matrix reloaded’

Highlander: The source.
Gran Bretanya, 2007.
90'. Gèn.: Catastrofista.
Dir.: Brett Leonard. Int.:

Adrian Paul.
El món està submergit
en el caos. Duncan MacLeod, l’Immortal, recorre una ciutat que s’ensorra mentre va recordant
els temps feliços que va
viure.

MATRIX RELOADED
La Sexta / 23.15

The Matrix Reloaded.
EUA, 2003. 138'. Gèn.:
Fantàstic. Dir.: Andy i
Larry Wachovski. Int.:
Keanu Reeves, Laurence
Fisburne.
Neo, al costat del seu
mentor Morfeu i de Trinity, té unes hores per
evitar la destrucció de la
mítica ciutat de Sió, refugi subterrani dels últims vestigis de la humanitat.
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La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Tele 5

La Sexta

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

06.00 Noticias 24H.
10.15 La mañana de La
1.

09.30 Mil años de Románico.
10.00 Paraísos cercanos.
11.00 El escarabajo
verde.
11.30 Expedición 1808.
12.00 Grandes documentales. El ejército de los delfines.
13.00 Para todos La 2.
13.30 A pedir de boca.

06.15 Las noticias de la
mañana.
09.00 Espejo de verano.
12.30 La ruleta de la
suerte.

06.30 Puro Cuatro.
06.45 Los cazadores de
mitos. Especial
tomas eliminadas
/ Especial los cazadores de mitos.
08.30 Top Gear.
10.30 Alerta Cobra.
Sombras del pasado / Despedida.
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.
18.20 Amar de nuevo.
19.00 Destino: España.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. Madagascar / Kyoto.
00.00 Destino: España.
La Rioja II.
00.50 Repor. Alguna
gente buena.
01.20 Paddock GP.
01.50 En portada.
02.40 TVE es música.
03.00 Noticias 24H.

14.00 La dieta mediterránea.
14.30 + Investigadores.
14.35 Documentales
culturales.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. Los extraños de África /
Monos ladrones.
17.55 Documentales
culturales.
18.55 Biodiario.
19.00 25(...)50.
19.30 L'Informatiu.
19.50 Linguàrium.
20.00 La 2 Noticias.
20.15 Miradas 2.
20.30 Mover montañas.
21.00 Documentales
culturales. Colores en serie.
22.00 Versión española. Fuera del
cuerpo.
23.35 Crónicas.

14.00 Los Simpson. Doble, doble nilo
zozobra / Casa
árbol del terror
XIX.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.15 Bandolera.
17.15 El secreto de
Puente Viejo.
18.15 El diario de verano.
20.15 Atrapa un millón.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.40 Deportes.
21.45 El tiempo.
22.00 ¡Ahora caigo!.
23.45 Mi gran boda gitana.
00.45 Ibiza, sobredosis
de fiesta.
01.15 Arena mix: Ibiza.
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.

14.30 De buena ley.
Complejo de Edipo.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

21.30 ¡Mójate!.
22.25 Hawaii Cinco-0.
Héroes y villanos
/ Capturas / Familia.
01.00 The defenders.
Nevada contra
Donnie el contable / Nevada
contra Doug la
mula.
02.30 Cuatro Astros.

15.25 Bones. Hay
muertos que
mueren dos veces / La chica de
la máscara / El
castor y la nutria.
18.00 Verano directo.
19.55 laSexta Noticias
20h.
20.55 laSexta Deportes.
21.30 Vuelve La Roja.
Gira 2011: España-Francia.
23.15 El taquillazo. The
Matrix Reloaded.
01.50 Escudo humano.
02.45 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
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

COPA CATALUNYA
TV3 / 21.45

L’Oriol i la Sandra, a Nova York ■ TVC

Un viatge diferent a
la capital del món
KM 33
33 / 21.40

Dins les reposicions de
l’espai Km 33 que està
fent el 33, avui és el torn
de recuperar el capítol
sobre el viatge de la Sandra i l’Oriol a Nova York.
L’episodi, titulat A la capital del món, mostra el
recorregut de la parella
per la metròpolis on algun dia voldrien viure:
des dels clàssics gratacels de Manhattan fins al
Brooklyn emergent, pas-

sant pels barris multiculturals i l’imaginari freak
de Coney Island. A més,
en l’apartat L’imprescindible, s’expliquen els
tours i visites que cal fer
la primera vegada que es
va a la ciutat; a Turisme
gastronòmic, el més destacat en aquest aspecte
de Nova York, i a Un calendari, dotze esdeveniments gratuïts (un per
cada mes de l’any) per
gaudir d’una ciutat que
no dorm mai.
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TV3 retransmet avui des
de Tarragona la final de
la copa Catalunya 2011
de futbol, que començarà
a partir de 3/4 de 10 de
la nit. A més d’una edició
d’El vestidor un cop acabat el partit, el desplegament de la cadena inclou
també un especial previ,
que s’emetrà a Esport 3
–mentre a TV3 facin el
TN vespre– i que, sota el
títol d’Avantmatx, presentarà Àlex Castells.
SINGULARS
33 / 23.50

Repetició de l’entrevista
a l’escriptor, humanista i
catedràtic d’Estructura
Econòmica i d’Ètica José
Luis Sampedro.

La ràdio
LÍQUIDS. L’ESTIU
DE L’ORACLE.
Cat. Ràdio / 15.00

Tracta El valor de la
governança, amb el
periodista
Manuel
Cuyàs i el director de
la Fundació per als Estudis de Prevenció i
Seguretat
Integral,
Ramon J. Moles.

Audiències Catalunya
Divendres, 5 d’agost del 2011
PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
TV3
TV3
Antena 3
La 1
TV3
Tele 5
Tele 5
Tele 5

Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
Cine: L’espia
Telenotícies comarques
Atrapa un millón
Amar en tiempos revueltos
Secrets de Xangai
Sálvame Deluxe
Sálvame: diario
De buena ley

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
TV3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
TV3
La 1
Antena 3
Tele 5

Futbol: Amèrica de Mèxic-Barça
Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
Cine: Big Stan
Cine: A través del espejo
Cine: Vacaciones mortales
Cine: 16 carrers
Cine: Sólo los tontos se...
Cine: Terror en familia
Informativos 15.00

416.000
366.000
323.000
307.000
301.000
291.000
263.000
262.000
254.000
229.000

ESPECTADORS

450.000
377.000
369.000
236.000
235.000
222.000
214.000
195.000
181.000
173.000

Diumenge, 7 d’agost del 2011
PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

La 1
TV3
TV3
Antena 3
TV3
La 1
La 1
TV3
TV3

Cine: Next
Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
Cine: Swimfan
30 minuts: Els nàufrags ...
Cine: El santo
Cine: Papá canguro
Cine: Tancant el cercle
Els visitants

Toni Vall
tvallka@hotmail.com

Una mala
notícia

L

—————————————————————————————————

a programació estiuenca enguany és tan
precària que permet
que comentaristes com el
que signa aquesta columna experimenti reflexions
encara més apassionants
que quan hi ha molta més
tela per tallar, durant la
temporada regular. Divendres de la setmana passada parlàvem del concepte
teleporqueria i reitero que
d’aquesta nomenclatura
n’hem de fugir com el dimoni de la creu. El paternalisme i la superioritat
moral que implica el terme
no ens duran enlloc. Però,
és clar, la tele hi és per
veure-la, per analitzar-la,
gaudir-la i també criticar-la
amb duresa quan ens indigna. No puc sinó qualificar de mala notícia que
Belén Esteban –ara feia
dies que no en parlàvem–
hagi renovat el seu contracte amb Tele 5 per 3 anys
més i que estigui preparant un programa propi. I
no ho dic perquè li desitgi

ESPECTADORS

Dissabte, 6 d’agost del 2011
PROGRAMES MÉS VISTOS

La
mirada

ESPECTADORS

496.000
446.000
378.000
287.000
282.000
266.000
244.000
244.000
236.000

Belén Esteban
ha renovat el
seu contracte
amb Tele 5
cap mal ni menystingui la
seva capacitat comunicativa. De fet, tot s’ha de dir,
les audiències de l’emissora i la popularitat que arrossega han demostrat
que té capacitat comunicativa. I per què dic que
em sembla una mala notícia? Doncs perquè més
enllà del fet indiscutible
que l’empresa sap fer televisió, sap atrapar el públic
amb la seva tècnica depurada i endogàmica, la notícia suposa la prolongació
d’un model creatiu capturat per una absoluta manca de talent, per la lletjor
expressiva més radical i
per la submissió als capritxos i rebequeries d’una senyora que mastega amb la
boca plena i ensenya el
menjar mig deglutit. I amb
això suposo que tots hi podem estar d’acord, no és
una visió gens agradable.

ULL DE PEIX

Isabel-Clara
Simó

L’estiu a escena
c Maria del
Mar Bonet i
Manel Camp

Sobre l’humor

c Portalblau
Quart Festival
de Músiques
i Arts de la
Mediterrània

Tinc la convicció que el sentit de l’humor és
un magnífic termòmetre per graduar el grau
d’evolució d’una societat. He dit en altres
llocs que l’humor espanyol ha evolucionat i
ha estat capaç de deixar de fer acudits sobre
els catalans, els “paletos” o els homosexuals.
Un humor que, antany, mesurava el grau
d’aïllacionisme d’una Espanya ancorada en
el passat. A les darreres dècades, però, hi
ha humoristes capaços de riure’s d’ells mateixos, i fins i tot de l’indiscutit i indiscutible
rei que va nomenar Franco.
Tot i això –atenta al Club de la comèdia i
altres amenitats– he observat un retrocés
general: els acudits de catalans han tornat i
les grolleries sexuals tornen a proliferar (un
acudit verd pot ser una meravella; una grolleria és una grolleria, però). Crec que la culpa la
té Almodóvar, i que em perdoni el famós cineasta. Al seu redós ha crescut una fauna
d’almodovarians que l’imiten, i, com sol passar, només n’imiten la superfície. Pensant-se
que tenen la clau d’humor “modern”, es trenquen de riure davant d’algun objecte o idea
kitch: com més ridícula millor, i et diuen: “Això
sí que és trencador!”, assenyalant una Barbie
o dos cors entrellaçats amb la frase a sota
“Amor etern”. Et miren amb suspicàcia: una
dona vella veges què ha de saber del “nostre”
humor, el de la gent jove i enrotllada!
No són aquests els únics que fan xixines
l’humor àcid,
crític i ocurrent Passar d’anar
que havien
en burro a
començat a
sotjar. Hi ha
l’ordinador pot
una altra fauna
ser perillós per a
que fa estralls,
i aquí sí que
la salut mental
em dol l’ànima
dir-ho: la de les marujones joves que creuen
que “la causa” de les dones és un concepte
antiquat i que el feminisme és una secta
perillosa, quasi tant com el comunisme, l’anarquisme o el sindicalisme (ecs!). Com que
els mascles del seu voltant els riuen les gràcies, creuen que són d’una modernor i d’un
enginy enlluernador, oblidant que l’humor
és una qüestió de talent; dones joves que
no passen de reaccionàries, d’aquelles que
pensen que la violència contra les dones és
justificable: un 40% dels enquestats pel govern espanyol que opinen així són dones. I és
que passar d’anar en burro a l’ordinador de
vegades és perillós per a la salut mental.

c L’Escala
c Diumenge 7
d’agost

JOAN SABATER

El mar com a escenari
Maria del Mar Bonet i Manel Camp es van retrobar un cop més, a l’escenari
marítim del Portalblau de l’Escala, per fer de poesia i música una sola cosa

Xavier
Castillón

remor de cada tarda, és a dir, As
tears go by dels Rolling Stones
adaptada per l’escalenc Josep Tero. És una bona mostra de la pluralitat d’un repertori en què conviuen Gershwin (Abraça’m), Maria
Aurèlia Capmany (La barbera),
Maria Mercè Marçal (Cançó del bes
sense port), Pau Riba (Es fa llarg
esperar), Serrat (Cançó de l’amor
petit) i el blues de Guillem d’Efak.
El concert es va cloure amb Què volen aquesta gent i, ja en els bisos
–molt reclamats pel públic que
omplia les renovades grades, ara
més còmodes– tres clàssics més de
Bonet: Jim, L’àguila negra i La Balanguera. La comunió entre el piano de Camp i la veu de Bonet va
tancar amb èxit la segona etapa del
Portalblau, que el cap de setmana
vinent es trasllada al fòrum romà
d’Empúries, amb Kamel El Harrachi, Estrella Morente i Manel.
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Tot i que fa més de vint anys que
Maria del Mar Bonet i Manel Camp
es van retrobant puntualment per
interpretar aquest repertori de
proximitat –entre ells i amb el públic; justament, el disc que van publicar a finals dels anys vuitanta es
deia Ben a prop–, semblaria que
aquest espectacle havia estat pensat per a l’escenari de la Mar d’en
Manassa, realment idoni per a
aquesta proposta intimista: amb el
teló natural del mar, el petit illot
del Cargol i, al fons de tot, les llums
de Roses i Empuriabrava i –segons
va captar un amic fotògraf– fins
i tot un estel fugaç, és evident
que no cal més escenografia.

A sobre d’aquest escenari despullat, només hi havia un piano de
cua i un faristol. Va començar
Camp tot sol i després es va aixecar
per rebre afectuosament Bonet.
Junts van interpretar l’Epigrama
de Salvat-Papasseit amb música
de Toti Soler: “Un perfum de colors
ha invadit a Margot / S’ha vestida
de pressa: / Perquè hom no sabés
de sa sina l’olor / s’ha posada una
flor / damunt la roba fresca”. La
simbiosi natural entre poesia i música va continuar amb Jo em donaria a qui em volgués, a partir dels
versos de Palau i Fabre, i Mai donis
per finit, trobada entre la paraula
de Miquel Àngel Riera i els acords
d’un altre illenc, Joan Bibiloni.
Si véns prest va servir a la cantant per recordar els temps en què
vivia al barri barceloní d’Horta, i
després d’una altra peça instrumental de Camp, va sonar Dolça
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