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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 D’AGOST DEL 2011

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”. ■

