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왘 La nevada més
intensa en 25 anys,
amb gruixos de mig
metre, col·lapsa les
comarques gironines

왘 Milers de conductors
van quedar atrapats a
les carreteres i han
hagut de passar la nit
fora de casa

왘 El subministrament
왘 L’acumulació de neu
elèctric falla i deixa
va fer que s’ensorrés
sense llum més de
la cúpula del pavelló
dos-cents mil usuaris
de Quart i va fer caure
en diverses comarques
arbres i pals elèctrics

Neu a dojo. Un vianant travessa la plaça Marquès de Camps de Girona, ahir al migdia, en el moment en què la nevada queia amb la màxima intensitat. El fet que la neu comencés a caure a mig matí, quan la gent era a la feina i els nens i nenes a les escoles, va contribuir a fer més general el caos. A la ciutat de Girona la neu va superar els vint centímetres,
gruix que va ser superat en comarques com ara la Garrotxa i el Ripollès. / Foto: MANEL LLADÓ
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Màquines llevaneu treballant a la frontera, després que s’hi tallés el trànsit ahir al matí. / EFE

El temporal col·lapsa la demarcació amb
gruixos de neu de més de mig metre
La nevada va ser històrica i va deixar milers de persones atrapades a les carreteres i sense serveis bàsics com llum o telèfon
ORIOL MAS

●

Espectacular. Des de 1986 que a les comarques gironines no s’hi veia una nevada semblant. L’anunciat temporal va portar gruixos de neu que van superar el mig
La Garrotxa, el Ripollès i
el Pla de l’Estany ja es van
llevar amb gruixos importants de neu, que al vespre
se situaven entre 30 i 50
centímetres. A la costa i a
l’interior, com a Girona,
els gruixos van arribar als
vint centímetres. Veient el
temporal que arribava, les
autoritats també van tallar
el pas per la frontera de
l’AP-7 a primera hora del
matí, i de mica en mica la
neu va anar apareixent arreu de les comarques gironines i fins a primera línia
de la costa.
El motiu va ser que, tal
com s’havia anunciat, la
depressió es va instal·lar
davant la costa i va provocar l’entrada de llevant pel
nord. En trobar-se amb
l’aire fred de la depressió,
la conseqüència va ser la
gran nevada. Veient la situació, i arran de les previ-

metre en zones de la Garrotxa i de muntanya, on ja havia començat a nevar de matinada. A la costa i a primera línia de l’interior els primers flocs van arribar a partir
del matí, i des d’aleshores va ser un no pa-

sions d’una major intensitat amb vista la tarda, les
primeres a reaccionar van
ser les escoles, que van
tancar. A partir d’aleshores, la gent va començar a
tornar cap a casa i la circulació va anar empitjorant
progressivament per les
sortides de carretera, els
trams impracticables i els
cotxes entravessats, que en
alguns casos impedien
fins i tot el pas de les màquines llevaneu. Desenes

de màquines llevaneu de la
Generalitat, la Diputació,
els consells comarcals i els
ajuntaments no van poder
impedir que s’haguessin
de tallar, a partir de mitja
tarda, artèries principals
de la demarcació, com ara
l’eix transversal, la C-66
entre Besalú i Palafrugell,
la C-35 de Llagostera a
Maçanet o la C-65 entre
Cassà de la Selva i Santa
Cristina d’Aro. A l’autopista molts cotxes també

rar. I el caos. Molta gent va quedar atrapada al vehicle en alguna de les moltes carreteres que, per la neu o per la caiguda
d’arbres, es van haver de tallar al trànsit.
També van quedar atrapats més de 300
van quedar atrapats. Això,
a part de la multitud de carreteres de menys envergadura que també es van haver de tallar per la neu i per
la caiguda d’arbres a la
via. En moltes altres també calia portar cadenes.
Moltes incidències
Com un efecte dòmino, a
mesura que la nevada s’intensificava, més serveis
anaven quedant inutilitzats. Uns arbres van caure

viatgers de la línia de tren i milers de persones van quedar sense TDT, línia telefònica i llum. A la nit es van habilitar pavellons municipals per donar aixopluc als
que havien quedat atrapats a la carretera.

a la via del tren entre Riudellots i Caldes a dos
quarts de tres, i van obligar
a interrompre la circulació. Uns 350 viatgers van
quedar enclaustrats dins
de set trens a Sant Miquel
de Fluvià i Fornells, i a alguns els van portar a pavellons en no haver-hi cap
més alternativa.
A mitja tarda també van
començar a fallar serveis
bàsics com el telèfon, la
llum o la TDT. Bona part

Afectacions també a Barcelona
XAVIER MIRÓ

●

Ha estat una nevada històrica en
el conjunt de Catalunya pel fet que
és extraordinària al litoral i el prelitoral barceloní i gironí. Al matí només les vies principals de l’interior
del país tenien problemes perquè
estaven tallades o s’hi anunciava la

presència de neu o gel. Però a partir
del migdia i primera hora de la tarda, la nevada s’intensificava al litoral i el prelitoral de Girona i Barcelona de manera que a Barcelona
ja es pot afirmar que és la nevada
més important, com a mínim, des
de la del març de 1993, quan a la

capital catalana s’hi van registrar
gruixos de quinze centímetres. A
les sis de la tarda, a Barcelona estaven tallades totes les línies de bus i
col·lapsades les principals entrades viàries. A rodalies només funcionaven dues línies. A Tarragona
no hi va haver tantes afectacions

de les comarques gironines van quedar sense electricitat, sobretot a la Costa
Brava i el Gironès, per la
caiguda de la línia d’alta
tensió entre Vic i Juià, que
és la que subministra l’energia a les línies de distribució de menys potència.
Algunes companyies de
telèfon mòbil també van
fallar, igual que la telefonia fixa. Els telèfons d’emergències tampoc van
funcionar bé, a part de
quedar totalment saturats.
El delegat del govern,
Jordi Martinoy, va explicar al vespre que s’havia
donat l’ordre d’habilitar
els pavellons municipals
dels pobles més propers a
carreteres i mitjans de
transport per poder donar
un sostre als atrapats a les
carreteres. També va recomanar que avui s’evitin
tots els desplaçaments.
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Diversos efectes de la nevada. A l’esquerra, a Santa Pau. A la dreta, a dalt, Olot, i, a baix, el temporal al centre de Girona. / TURA SOLER / RAMON ESTÉBAN / MIQUEL RIERA

Gairebé totes les comarques queden a les fosques
ANNA PUIG

●

La línia Vic-Juià de 220 kV de
Red Eléctrica es va desconnectar
ahir a quarts de cinc de la tarda i
això va perjudicar les línies menors de Fecsa-Endesa i va deixar
tota la Costa Brava sense llum,
des de Tordera fins a Bellcaire
d’Empordà. Punts de l’interior
gironí, especialment del Gironès, també es van veure afectats
per aquesta incidència. Segons
algunes fonts, uns 200.000 usuaris es van quedar sense llum per
la desconnexió de la línia VicJuià, malgrat que Fecsa-Endesa
no podia confirmar la dada.
A part, el temporal de neu va
provocar la caiguda de diversos
cables d’alta tensió en alguns

municipis. És el cas de Sant Miquel de Fluvià, on la línia va anar
a parar a l’escola. O el de Cassà
de la Selva, on un cable elèctric
va caure al mig de la carretera.
Per tant, un munt de municipis
gironins es van quedar a les fosques. De fet, gairebé tota la demarcació es va veure afectada en
algun moment pels problemes de
subministrament elèctric. Se’n
van detectar al Gironès, la Selva,
el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i l’Alt Empordà. Només la
Garrotxa i la zona del Pirineu
se’n van salvar. En diversos sectors de la ciutat de Girona, per
exemple, els talls de llum van ser
intermitents durant tota la tarda.
A Vilajuïga també van estar unes

Pescadors a port Aeroport
La gran majoria de pescadors de la Costa Brava
van optar per quedar-se a
port i no sortir a feinejar. A
Blanes, el moll del port no
està en òptimes condicions
i els pescadors temien que
es repetissin els incidents
de Sant Esteve del 2008,
quan un fort temporal va
destrossar embarcacions i
part del passeig. Com a mesura de precaució, algunes
barques van buscar refugi a
les drassanes o en ports
propers, com ara el d’Arenys de Mar.

TDT i mòbils

O.M. / Vilobí d’Onyar

A. PUIG

●

●

El temporal no va afectar l’aeroport de Girona
fins al migdia. Durant el
matí el dispositiu va funcionar correctament i van
sortir i arribar tots els vols
previstos. Però a partir del
migdia el vent i la neu van
obligar a desviar els vols
d’arribada cap a Reus i
Barcelona, i es van haver
de cancel·lar els de sortida.
Fins a les sis de la tarda
s’havien hagut de cancellar vint-i-un vols i desviarne nou, sobretot a causa
del vent.

hores sense llum. A Banyoles,
tant la companyia Agrienergia
com Bassols Energia van tenir
problemes en el subministrament.
Fonts de Red Eléctrica van informar que es desconeixia el motiu de l’avaria i que s’estaven
destinant tots els recursos a solucionar-ho. Malgrat això, els operaris tenien serioses dificultats
per desplaçar-se i arribar al lloc
on es va produir la incidència i va
ser necessari que els Mossos
d’Esquadra els obrissin camí per
arribar a lloc. De la seva banda,
Fecsa-Endesa informava que havia mobilitzat tots els seus recursos, fins i tot alguns de fora de les
comarques gironines, per resta-

blir el servei elèctric als seus
clients. Una de les prioritats a
primera hora de la tarda era instal·lar grups electrògens, sobretot en aquells llocs estratègics
que l’administració havia demanat a la companyia. És a dir, hospitals, depuradores, centres de
les forces de seguretat i geriàtrics, entre altres llocs. Són el
que s’anomenen clients singulars. La resta d’usuaris es van haver de conformar esperant que se
solucionessin els problemes a la
línia elèctrica mare; és a dir, la de
220 kV de Vic-Juià. A l’hora de
tancar aquesta edició, però, la incidència encara no havia estat resolta i molts municipis gironins
han passat la nit a les fosques.

Empreses
I.B.

●

Durant tot el dia la telefonia va fallar. Ja des del
matí, les trucades i els
SMS als telèfons mòbils
funcionaven amb dificultats i a la tarda ja van fallar
les comunicacions en els
fixos. També hi va haver
problemes de connexió a
internet i durant tot el dia
van fallar pràcticament totes les cadenes de televisió
per la TDT. Només van
funcionar, en alguns casos, les cadenes de la corporació catalana i les que
pertanyen al grup Godó.

Sense classes
I.B.

●

Es preveu que la
nevada remeti

Moltes empreses gironines també han hagut de
tancar per culpa de la neu,
ja que molts polígons industrials –de Ripoll, Celrà
i Figueres, entre d’altres–
han quedat impracticables. Les patronals FOEG
i Pimec han aconsellat a
les empreses que deixessin
marxar els treballadors
abans d’hora, i es queixaven que no «hi ha infraestructures per a una nevada
així». D’altra banda, a la
tarda només hi havia un
30% de botigues obertes.

M.C.

●

Les comarques gironines van ser les més afectades de Catalunya per la
suspensió del transport escolar. No va funcionar en
tot el dia al Ripollès, la
Garrotxa i la Cerdanya i a
la resta de comarques a
mig matí van recollir els
escolars i els pares van
anar a buscar els nens a les
escoles, ja que les classes
es van suspendre. Algunes
escoles continuaran avui
tancades com ara les de
Girona ciutat, Ripoll, Maçanet i Banyoles.

EL PUNT

●

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es
preveu que les nevades remetin aquest matí, a excepció de les cotes més altes de
les comarques gironines,
però les temperatures aniran en clar descens, tot i
que el sol farà acte de presència en alguns punts de la
demarcació. Durant tota la
jornada s’esperen nevades
febles, disperses i minses al
vessant nord del Pirineu i
precipitacions aïllades en
punts del litoral i prelitoral
central i sud de la Costa
Brava, de neu per sobre
dels 200 metres. Les temperatures mínimes oscil·laran entre -13 i -8 ºC al Pirineu, entre -8 i -3 ºC al Prepirineu i a la Depressió
Central, i entre -3 i 2 ºC al
litoral i prelitoral. Les màximes es mouran entre -3 i
2 ºC al Pirineu, entre 1 i 6º
C al Prepirineu, a la Depressió Central i al prelitoral, i entre 5 i 10 ºC al litoral. Pel que fa el vent, es
preveu que sigui fort durant
tot el dia a l’Alt Empordà.
Al nord del cap de Begur
bufarà tramuntana forta
amb cops molt forts. A la
resta del sector de la Costa
Brava, de matinada bufarà
gregal fort amb cops molt
forts i hi haurà mar brava.
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La nevada més gran des de fa 25 anys
inutilitza la majoria de serveis de Girona
Diverses vies del Gironès queden impracticables i els hotels del centre s’omplen amb la gent que no pot marxar
DANI VILÀ / JORDI NADAL / Girona

●

La ciutat de Girona i la comarca del Gironès van viure ahir fins a mitja tarda la
nevada més intensa des de fa 25 anys. Busos urbans i interurbans suspesos, centres
La intensa i persistent nevada que durant tot el matí
va caure va emblanquinar
com mai havia fet el perfil
més clàssic de Girona. Des
de migdia la neu va començar a quallar i acumular gruix, i això va suposar
l’origen dels problemes a
la ciutat. Les sis màquines
i les sis retroexcavadores
que Girona té per treure
neu no donaven l’abast davant la intensa nevada, que
no va fer cap treva fins al
vespre. L’Ajuntament de
Girona va activar el pla
d’emergències per coordinar totes les àrees i les actuacions a seguir. L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va fer una crida als
ciutadans perquè no sortissin de casa si «no era estrictament necessari» i va
demanar «l’ajuda dels ciutadans» perquè tot tornés a
la normalitat. El col·lapse
de les comunicacions –per
carretera, via fèrria o aèria– va provocar que molts
dels turistes que havien de
marxar de la ciutat no ho
poguessin fer i que a partir
del migdia s’omplissin de
gent els hotels més cèntrics. El president de l’Associació d’Hostaleria de
Girona-Radial, Xavier Nicolazzi, admetia a la tarda
que «els hotels del centre
no tenen places i només en
tenen els més llunyans, on
hi ha més problemes per
arribar». El consistori ha
suspès per avui el mercat
de la Devesa pel risc que
puguin caure branques pel
pes de la neu. De fet, ahir
els serveis d’emergència
van haver d’actuar en diversos barris on van caure
arbres. Els esforços es van
centrar a deixar neta la carretera fins al Trueta per facilitar que treballadors i
familiars poguessin tornar
al centre de Girona i també
a netejar el carrer de Barcelona.
Els efectes de la neu
també es van notar de valent a la resta del Gironès.
En la majoria de carreteres
la circulació va ser molt
dificultosa.

cívics, pavellons i biblioteques tancades,
escoles i instituts clausurats i la necessitat
de cadenes per anar a les zones altes de la
capital era el panorama que va deixar la
insòlita nevada sobre Girona. El col·lapse

 Postals per a la història. La
incessant nevada que durant tot el
dia va caure sobre Girona va deixar imatges de postal, amb la capital totalment coberta per un gruix

de les comunicacions va provocar que tots
els hotels del centre de la ciutat s’omplissin a partir del migdia, quan la nevada es
va intensificar. Els accessos a la ciutat
també es van complicar amb el tall de la

considerable de neu. A dalt, la
rambla de Girona acumulava a la
tarda un tou important de neu, que
també havia omplert les taules i
cadires de les terrasses. A sota, la

C-65 entre Girona i Quart. Les imatges de
poca gent pels carrers i cotxes a poca velocitat es van repetir en municipis com ara
Salt, Bescanó, Sant Julià de Ramis, Quart,
Cassà o Llagostera, entre d’altres.

imatge més clàssica es va tenyir
ahir de blanc, amb Sant Fèlix i la
catedral aguantant la precipitació.
A la dreta, uns joves amb una
planxa de surf i algunes de snow

buscant una baixada per lliscar sobre la neu, al centre de la ciutat. Finalment, una imatge aèria de la
plaça Catalunya amb el pont de
Pedra. / M.LL. / M.R. / D.V.
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S’ensorra la cúpula
del pavelló
municipal de Quart
No hi va haver danys personals perquè
s’hi havien suspès les activitats
MONTSE BARRERA / Quart

●

La cúpula del pavelló poliesportiu de Quart va ensorrar-se ahir a la tarda sense provocar danys personals, ja
que s’hi havien suspès les activitats i no hi havia ningú a
dintre. L’acumulació de la neu a la cúpula va influir molt
probablement en l’ensorrament, però els tècnics analitzaran si hi ha hagut altres factors.
L’ensorrament de la cúpula es va produir cap a les
quatre de la tarda. Va caure
tota la cúpula i es temia
que en pogués caure un altre tros, segons va explicar
un testimoni. El fet que totes les activitats al pavelló
s’haguessin suspès va contribuir que l’incident no
provoqués danys personals. El pavelló és un edifici molt nou, ja que només
fa uns deu anys que funciona. L’acumulació de
neu a la cúpula ha influït
probablement en l’ensorrament, però seran els tècnics els que hauran de de-

terminar si aquesta va ser
l’única causa. La neu que
havia caigut a Quart en el
moment de l’ensorrament
havia deixat un gruix aproximat d’un pam i mig. El
pavelló va ser construït per
una empresa relacionada
amb Luis Andrés García,
Luigi, imputat en el cas
Pretòria. L’Ajuntament
va adjudicar l’obra el 1997
a l’empresa AGT per 148
milions de pessetes, que
va fer suspensió de pagaments el 1999. Aquest any
hi va haver una segona adjudicació per un import de
57 milions de pessetes.

 Col·lapse circulatori. Un gran nombre de carreteres
van quedar col·lapsades. Una va ser la C-65, en la qual
centenars de vehicles van estar parats durant més de 4 hores perquè el tram entre la carretera de Barcelona i Quart
havia quedat tallat. La circulació entre Bescanó i Salt va

ser dificultosa des de primera hora de la tarda, segons va
explicar l’alcalde, Xavier Soy. A Sant Julià de Ramis els
serveis municipals no van poder accedir al Golf, i a Llagostera van habilitar unes estances municipals per acollir
uns conductors que no podien arribar a casa seva. / J.N.
PUBLICITAT

130538-993608B
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A dalt a l’esquerra, la Jonquera. A la dreta, dues imatges dels carrers de Figueres. A baix a l’esquerra, cotxes a l’entrada de l’AP-7 a la Jonquera i estudiants atrapats allà./ J.P. / ACN / EFE

La Jonquera viu una jornada negra
Milers de camions i persones, atrapats al municipi fronterer i a Figueres es tallen els accessos a partir del migdia
JOSEP PUIGBERT / Figueres

●

La nevada històrica a l’Alt Empordà va
afectar totes les poblacions i les que van
rebre les conseqüències més directes van
ser les de l’Albera, especialment la JonL’alcalde de la Jonquera,
Jordi Cabezas, tot i que està acostumat a aquesta
classe de situacions, ahir a
la nit es mostrava molt
preocupat i desbordat per
una nevada que, en ser generalitzada, ha obligat a
distribuir els recursos. Al

quera. A aquest municipi s’han acumulat
més de 4.000 camions, centenars de vehicles i prop de mig miler de persones han
hagut de passar la nit al pavelló. Els principals problemes van ser a l’AP-7, l’N-II i

pavelló de la Jonquera
s’acumulaven
turistes,
viatgers, viatjants i estudiants d’instituts i famílies
que la nevada els va sorprendre en trànsit entre els
estats espanyol i francès.
El vent que va començar a
bufar a mitja tarda va

agreujar la situació, ja que,
amb el pes de la neu, va fer
caure arbres i línies telefòniques i elèctriques. Durant tot el matí, a més de la
Jonquera, els camions van
ser desviats al polígon de
Vilamalla, on també se’n
van acumular milers. Des-

a moltes carreteres on van quedar retinguts vehicles durant més de dotze hores
sense que ningú hi pogués fer res. A Figueres es van tallar els accessos al migdia
pels problemes de mobilitat i a la tarda, la
prés a la tarda, la major
part de les empreses de la
comarca van tancar les
portes perquè els treballadors poguessin marxar cap
a casa. Aquest fet, sumat al
desplaçament de les famílies per recollir la mainada
a les escoles, va provocar

ciutat era ben deserta. Els periòdics talls
de subministrament elèctric van acabar
d’agreujar la situació. Tant ahir com avui
s’han suspès les classes a tots els centres
educatius.

importants problemes de
mobilitat a Figueres.
L’acumulació de neu, que
a la Jonquera va ser de més
de mig metre i a Figueres
de 20 centímetres, va obligar la guàrdia urbana a tallar els accessos a la ciutat.
A les quatre màquines lle-

vaneus que intentaven resoldre la situació a Figueres, se’n van afegir sis més
a la tarda. Tot el comerç va
tenir tancat i als carrers de
Figueres només es veien
escassos vianants que
aprofitaven per fer fotos
insòlites de la ciutat.
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El Baix Empordà, en blanc i negre
La neu va provocar l’aïllament de tots els pobles de la comarca, a les fosques per falta de llum
ALBERT VILAR / La Bisbal d’Empordà

●

La comarca del Baix Empordà va viure
un dia en blanc i negre arran de la neu i la
foscor provocada per la falta de corrent
elèctric. La neu va començar a caure a la
La neu va començar a fer
acte de presència a partir
de les vuit del matí en pobles de segona línia de
mar, però, en menys d’una
hora, ja arribava fins al litoral. La nevada va anar
agafant a molts llocs de la
comarca, cosa que va crear
problemes de trànsit fins al
punt que s’han hagut de tallar diverses carreteres
com la de la Ganga, que va
de Calonge a la Bisbal
d’Empordà per les Gavarres; les entrades de Begur
per Regencós o Palafrugell, o l’entrada o sortida a
la Bisbal. A més, els ajuntaments van decidir actuar
perquè se suspenguessin
les classes dels seus centres educatius. Fins i tot alguns alcaldes van deixar
marxar els treballadors
municipals que eren de fora del municipi, com era el
cas de Torroella de Montgrí o la Bisbal. Al mateix
temps, ajuntaments com
ara el de Platja d’Aro i Calonge van tallar els accessos als passeigs pel temporal de llevant, que es va
veure superat cap a les
quatre de la tarda pel vent
de gregal, que va portat la
neu i que va acabar amb
importants gruixos a molts
pobles. La nevada va provocar l’aïllament dels pobles, complementat en
molts llocs per les caigudes d’arbres, com va ser el
cas de la sortida de Sant
Feliu de Guíxols o a diverses urbanitzacions de Platja d’Aro.

comarca a primera hora del matí, però no
va ser fins a les quatre de la tarda que va
començar a caure fort, i en alguns pobles
va arribar a més d’un pam i mig d’alçada. I
seguidament a la gran nevada, va venir la

falta de corrent elèctric, que va deixar tota
la comarca a les fosques. La neu també va
provocar que molts cotxes quedessin
abandonats al mig dels carrers i carreteres, a part de la caiguda d’arbres, cosa que

va dificultar encara més el trànsit per la
zona. Al llarg del matí, van ser desallotjats
tots els centres educatius de la comarca i
no es descarta que avui tampoc hi hagi
classe.

Una imatge de Torroella ahir al matí, a baix la platja de Palamós nevada fins arran d’aigua i a la dreta el castell de Calonge nevat. / JOSEP MARTINOY/ A. VILAR
PUBLICITAT

Consells d’estalvi energètic
Procuri aprofitar
al màxim la capacitat
del forn.

Obri tan poc com pugui
la porta del forn
quan s’hi cogui alguna cosa.

Fer servir el
microones
en comptes del forn.

Amb un forn de convecció a 175º
es poden cuinar diversos aliments
sense que es barregin els gustos.

En obrir-lo perdrà el 20%
de la calor acumulada.

Significa un estalvi
d’un 70 a un 80% d’energia.

175º 20% 80%
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A dalt, una màquina llevaneu a l’accés al túnel de Collabós, la carretera de Santa Pau i la sortida d’una escola a Olot. A baix, el Firal d’Olot, un mas de Santa Pau i Sant Esteve. / J.C. / R.E. / T.S.

Nuclis aïllats i sense mòbil a la Garrotxa
La neu deixa gruixos de més de mig metre a la comarca i se suspèn el transport escolar i públic d’Olot
JORDI CASAS / Olot

●

La nevada d’ahir va acumular gruixos
de mig metre en diversos punts de la comarca de la Garrotxa i va deixar alguns
nuclis i masies aïllats, sobretot al sector de
Les màquines activades
per Protecció Civil d’Olot
van començar a treballar a
la una de la nit d’ahir i encara no han parat. Semblava, però, que no hi fossin,
perquè la nevada va ser intensa i continuada fins a
dos quarts de cinc de la tar-

Santa Pau. La xarxa viària va quedar molt
afectada i amb talls puntuals, la circulació
per l’interior de la ciutat d’Olot va ser
molt problemàtica en diversos moments
del dia i no hi va haver transport públic lo-

da, que va ser el moment
en què la neteja viària va
començar a ser efectiva.
Es van produir petites topades i retencions a primera hora del matí en punts
com el vial Sant Jordi. Cap
al migdia, no es veia, però,
pràcticament cap vehicle

al carrer. Els bombers van
haver d’intervenir en l’esfondrament sense danys
personals d’un magatzem
abandonat de Sant Miquel
i van netejar el sostre de vidre de la biblioteca. A la
Garrotxa, calien cadenes
entre la Vall de Bianya i

cal. Les escoles es van obrir però el transport escolar es va suspendre, excepte el de
l’escola de Besalú. Per avui, ha quedat
suspès tot aquest transport (1.300 alumnes). Els centres van tenir pocs alumnes i
Sant Joan de les Abadesses pels túnels del Capsacosta (153a) i a l’autovia
entre Besalú i Olot. En totes dues carreteres no deixaven circular els camions. Només es podia
circular amb cadenes també a l’antiga carretera del

alguns, cap. Els usuaris de telefonia mòbil
es van quedar sense servei i la TDT va tenir alguns talls d’emissió. Els serveis de
llum i aigua no van registrar problemes i
no es va fer la recollida de deixalles.

Capsacosta i la GI-524,
entre Olot i Banyoles per
Santa Pau; a la C-153 entre
Vic i la Vall d’en Bas per
Rupit, a l’antiga N-260 entre Olot i Ripoll per Vallfogona i a la GI-531, entre
Sant Aniol de Finestres i
les Planes. L’accés a la

Garrotxa pel túnel de Bracons també era molt complicat. A Olot, no es va poder celebrar el mercat setmanal i no hi havia cobertura de mòbil. A l’hora de
tancar aquesta edició no
nevava, però, feia molt de
vent.
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Molta neu i pocs problemes a la Cerdanya
Només calen cadenes per circular per la collada de Toses i els accessos al túnel del Cadí, on no passen els camions
JORDI CASAS / Puigcerdà

●

A la comarca de la Cerdanya, la nevada
també ha estat important, però no ha comportat cap problema de trànsit ni de serveis. Només calia dur cadenes per circular
Els principals problemes
viaris de la Cerdanya es
van produir a la zona lleidatana. A la gironina, només calia circular amb cadenes pels principals accessos, sobretot per la collada de Toses i el túnel del
Cadí. En tots dos casos, a
més, Trànsit va restringir
el pas de camions. Els accessos a Andorra i a la Catalunya del Nord també es
podien fer, però amb cadenes. A l’hora de tancar
aquesta edició les màquines continuaven netejant
les carreteres i els municipis cerdans, i es preparaven per reduir al màxim
els problemes derivats de
la baixada de temperatures
escampant sal. El tren funcionava amb normalitat i
no hi havia problemes als
altres serveis.

pels accessos a la Cerdanya per la collada
de Toses, a l’eix Pirinenc, i el túnel del Cadí, a l’eix del Llobregat. A més, en aquest
últim punt els camions no podien passar.
La neu va caure a la comarca des de les on-

ze de la nit de diumenge i fins ahir a la tarda. Els gruixos van oscil·lar entre els 2 i
els 5 centímetres de les zones més baixes
fins a més de mig metre de neu nova a les
parts més elevades. La Molina, a Alp, per

exemple, va registrar gruixos de 70 centímetres, i la Masella, també a Alp, més de
60 a la cota 1.600. En aquests punts més
alts continuava nevant a l’hora de tancar
aquesta edició.

Les escales d’accés a la plaça de l’Ajuntament –a l’esquerra– i una vista aèria de la plaça del Campanar. / EL PUNT
PUBLICITAT

 Normalitat i col·laboració dels veïns. Tot i la
intensa nevada, els veïns
de Puigcerdà van viure la
diada d’ahir amb total normalitat. Les escoles i la
resta de serveis bàsics van
funcionar sense incidents,
i també el transport escolar
i públic. L’Ajuntament de
Puigcerdà va emetre un
comunicat públic en què
va agrair la col·laboració
dels veïns a l’hora de netejar els espais públics de la
vila, sobretot les voreres
del davant de casa seva i
els accessos als garatges.
També va agrair la feina
dels bombers. / J.C.
 Retirant neu de carrers i places des de les
onze de la nit. Els serveis
de neteja contractats per
l’Ajuntament de Puigcerdà van sortir al carrer a treballar a les onze de la nit de
diumenge, moment en què
la neu va començar a emblanquinar els espais públics de la capital de la
Cerdanya. Durant les primeres hores els treballs es
van centrar a mantenir en
condicions les principals
vies de la vila. Posteriorment es van anar netejant
les voreres i els carrers secundaris i van quedar tots
transitables. / J.C.

111001-986786L
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Gruixos de neu de més de mig metre al
Ripollès, que evoquen la nevada del 1996
Van fer falta cadenes per circular per vuit carreteres de la comarca i el servei de trens es va interrompre
J.M. SEBASTIAN / Ripoll

●

La neu va caure durant gairebé divuit
hores ininterrompudes amb més o menys
intensitat a bona part de la comarca del Ripollès i va deixar com a balanç gruixos de

neu d’ entre 35 i 75 centímetres, carreteres
tallades al trànsit pesant, obligació de l’ús
de cadenes en vuit carreteres i el tancament d’escoles i de diverses empreses.
Dels gruixos acumulats a les poblacions,

destaquen els 75 centímetres d’Espinavell, els 60 de Sant Pau de Segúries, els 50
de Planoles i Camprodon i els 35 de Ripoll o Campdevànol. A les quatre de la
tarda ja va deixar de nevar. Dels municipis

grans, només Camprodon no havia decidit si els col·legis avui obririen les seves
portes. A Ribes de Freser, Campdevànol,
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses avui
no obriran les escoles.

Feia molt temps que al Ripollès no nevava amb la intensitat d’ahir. A les botigues i als carrers la gent recordava les nevades del
1996 que van causar importants danys. En aquesta
ocasió, però, els gruixos, a
diferencia de l’última gran
nevada, no van ser deguts a
la intensitat sinó més aviat
a la persistència.
Aproximadament a les
10 de la nit de diumenge
van començar a caure les
primeres volves. En llocs
com Campdevànol o Ripoll, malgrat haver nevat
sense interrupció, a les vuit
del matí tan sols es veia tot
enfarinat, però sense gruixos ni acumulacions de
neu. Va ser a mig matí quan
va guanyar en certa intensitat. Bona prova n’és que la
gran majoria de nens van
anar a escola sense dificultats. A partir de les deu del
matí la cosa va empitjorar i
poca estona més tard les escoles començaven a tancar.
Aquests van ser els moments més crítics, pel que
fa al trànsit viari i els embussos als nuclis urbans.
Van coincidir els qui
s’apressaven a arribar a casa i els qui sortien a recollir
els escolars.
Quant a carreteres, es va
tancar la carretera de coll
d’Ares i es va fer necessari
l’ús de cadenes en molt bona part de les carreteres.
PUBLICITAT

864870-993559L

PATACANO, S.A.
Canvi de domicili
En Junta General Extraordinària de
l’entitat PATACANO, S.A., celebrada el
passat 1 de març de 2010, s’ha acordat traslladar el domicili social del
passeig de Dintre, 4 de Blanes, al nou
domicili social, situat al carrer Hospital, 7, 1r 1a de Blanes (17300).
Blanes, 1 de desembre de 2009.
Administrador Únic
ESTEVE BURCET MORAN

PUBLICITAT

872814-992841T

 Imatges per al record. El monestir de Ripoll presentava ahir una imatge que feia anys
que no es veia i aquest va ser un dels punts
que va concentrar més representants dels mitjans de comunicació, que anaven informant

en directe des de Ripoll ahir al matí. La històrica nevada no va causar grans desperfectes
però sí el tancament de tots els col·legis i força empreses, i va provocar molt caos circulatoris al llarg del matí. Els gruixos de neu van

fer que els ripollesos recordessin amb nostàlgia la nevada de fa 14 anys i que veiessin
amb bon ull la neu perquè omplirà les reserves d’aigua amb vista a la primavera i l’estiu.
/ J.M.S.

126873-993275L
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A la Selva, Sant
Hilari acumula fins
a 70 cm de neu
Tossa queda incomunicada durant
hores pels talls a les carreteres
JORDI COLOMER

●

La comarca de la Selva va ser víctima ahir de les inclemències meteorològiques d’una manera contundent. Als
gruixos espectaculars que van afectar les zones on ja sol
nevar sovint, com ara Sant Hilari o Susqueda, s’hi van
afegir els talls de llum en poblacions tan importants com
Blanes, Lloret, Tossa o Arbúcies, entre d’altres.
cadenes, només per casos
d’emergència.
Amb la nevada també va
fallar l’electricitat a primera hora de la tarda en
molts indrets. A Tossa, a
més d’incomunicats, es
van quedar sense llum.
També a altres llocs com
ara Lloret, Arbúcies o Riudarenes. A Blanes, després
de talls intermitents, cap a
dos quarts de sis l’apagada
va ser gairebé total. El problema va ser més gros en
moltes
urbanitzacions,
com ara la de Lloret Residencial, on ja no hi havia
llum des del migdia i la
neu acumulada als carrers
impedia sortir-ne. El president de la junta de compensació, Rafael Forné, va
criticar que Endesa no els
oferia informació. A Blanes, on al vespre el temporal de mar no havia fet mal,
avui està previst que els
autobusos públics circulin
amb cadenes.
PUBLICITAT

119031-993539L

A la Selva interior, Sant
Hilari va acumular ahir
fins a setanta centímetres
de neu al nucli urbà mateix. Molts cotxes van quedar absolutament colgats
de neu. Les poblacions
veïnes d’Espinelves i Viladrau van acumular gruixos que feia temps que no
havia vist ningú. L’alcalde
de Sant Hilari, Joan Garriga (Esquerra), va afirmar
que el municipi «semblava
Sibèria». Aquests pobles
van quedar incomunicats
per carretera, i els bombers
van haver de rescatar quatre o cinc persones atrapades als seus cotxes a la carretera que uneix Sant Hilari i Arbúcies.
També Tossa va quedar
aïllada per la neu. La carretera cap a Llagostera va
ser tallada ja cap al migdia,
i més tard ho van ser les de
Sant Feliu de Guíxols i
Lloret, tot i que aquesta última estava oberta, amb

 Selva blanca. A dalt i a baix, el centre de Sant Hilari
Sacalm, amb gruixos extraordinaris de neu. Al centre, a
l’esquerra, temporal de mar i neu a Blanes. A la dreta, nevada a Arbúcies. / FRANCESC FAURIA / CARLES ROMANÍ /
ÁNGEL CABRERO / FRANCESC FAURIA
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La neu col·lapsa el
centre de Banyoles
Hi van caure 14 cm, la novena quantitat
més gran dels últims 60 anys
RAMON ESTÉBAN / Banyoles

●

A les sis de la tarda al centre de Banyoles s’havien acumulat 14 centímetres de neu, segons les dades facilitades
pel meteoròleg Enric Estragués. La inusual presència de
neu als carrers va provocar els lògics problemes de trànsit
i la suspensió de les classes. En una bona part de Banyoles i de la resta de la comarca hi va haver talls de llum.
Tots els abonats de la companyia Agrienergia i alguns de Bassols Energia a
Banyoles van tenir talls del
subministrament elèctric,
arran d’unes avaries causades per la nevada. D’altra
banda, tant els centres de
primària com els instituts
van parar les classes al
migdia, en comprovar que

la nevada anava a més.
Al centre de Banyoles es
van acumular 14 centímetres de neu. És la novena
quantitat més important
des del 1950 i una precipitació del tot inusual al mes
de març. A les zones muntanyoses de la comarca, el
gruix de neu va arribar als
20 centímetres.

 Santa Maria dels Turers. El barri vell de Banyoles
oferia aquest aspecte, observat a mig matí des de la terrassa del Museu Darder. Al fons es distingeix el campanar
de Santa Maria dels Turers. En aquells moments la nevada –que acabaria sent històrica a la ciutat– no passava de
ser una enfarinada. / R.E. / FOTO: CARLES FEO

Imatge ben insòlita del rec de la Figuera d’en Xo al seu pas pel costat de l’escola de la Draga.

 Banyoles. Gairebé 13 centímetres marca aquest regle
col·locat en un jardí de Banyoles. Eren pels volts de les
cinc de la tarda, quan es va fer aquesta fotografia. La nevada encara continuaria una mica al Pla de l’Estany, fins a
registrar un gruix de 14 cm, segons es va informar des de
Meteobanyoles. / R.E. / FOTO: ENRIC ESTRAGUÉS

/ GEMMA BUSQUETS

 Melianta. A l’hora de dinar, els afores de Melianta, al
terme de Fontcoberta, oferien aquest aspecte. En el moment de captar la imatge ja s’havien acumulat en aquesta
zona uns 7 centímetres de neu. Aquesta quantitat, però, se
superaria àmpliament perquè hi va nevar fins a mitja tarda. / R.E. / FOTO: XAVIER CREHUET

130538-992717G

PUBLICITAT
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l’escaire | MIQUEL PAIROLÍ

editorial

Una jornada de caos.
Una nevada excepcional

B

ona part del país va
quedar ahir col·lapsat
per una intensa i excepcional nevada que
va provocar el caos a les carreteres, amb milers de conductors
atrapats, va deixar milers de llars
sense subministrament elèctric i
va fer aturar trens, autobusos i algun avió. Tot i que havia estat
anunciada pels meteoròlegs i que
els serveis corresponents havien
fet públiques alertes –segurament
no amb prou contundència i publicitat, vista la magnitud del
temporal–, en molts indrets del
país la forta precipitació de neu
va sorprendre tothom. Sobretot
perquè es va intensificar en una
hora en què tothom ja era a la feina i la mainada, a les escoles.
Aquestes, en general, van reaccionar a temps i, malgrat algun
problema puntual, la majoria
d’escolars van poder tornar a casa. Malauradament, aquest no va
ser el cas de milers de conduc-

tors, atrapats a les carreteres a
causa dels gruixos de neu, dels
arbres tombats i de cotxes entravessats a les calçades. Tot plegat
va desembocar en una situació
dantesca, que la policia va intentar minimitzar com va poder, però que la intensitat de la nevada
va acabar complicant definitivament.
Com és habitual en aquestes situacions i a causa de la caiguda
d’arbres i de pals de les línies, el
subministrament elèctric va caure
també en moltes zones de les comarques gironines. Com la llum,
la nevada també va afectar les comunicacions i telèfons mòbils, i la
TDT i internet van fallar durant
molts moments del dia, i es va fer
evident que, en situacions meteorològiques com la d’ahir, fins i tot
les noves tecnologies en surten
malparades.
Temps
tindrem
d’acabar de valorar una jornada
de caos i si tothom a qui corresponia va fer bé la seva feina.

Els iraquians desafien les bombes

E

l poble d’Iraq va acudir
diumenge a les urnes
desafiant les amenaces
dels atemptats i almenys quaranta persones ho van
pagar amb la vida. Aquest és el
primer balanç que cal fer de l’ocupació militar que va desallotjar del
govern el dictador Saddam Hussein: no és la democratització del
país el que de moment ha portat la
guerra, sinó una situació de caos i
mort que emmascara els objectius
que la coalició internacional es va
marcar quan va decidir iniciar la
invasió amb l’excusa de les armes
de destrucció massiva que mai no
van aparèixer. Va ser una guerra
il·legal en el seu origen, perquè

no disposava del vistiplau de les
Nacions Unides, i ha estat una
guerra interminable en el seu desenvolupament, perquè les hostilitats militars han estat substituïdes
per les accions del terrorisme islàmic, un problema que amb Saddam Hussein no existia. Ningú no
pot enyorar l’antiga dictadura i la
ferotge repressió que comportava,
però els iraquians tenen dret a
preguntar-se si ara viuen millor i,
desgraciadament, no hi ha una
resposta clara. El govern dels Estats Units es felicitava ahir per la
celebració d’aquestes eleccions,
però convé recordar que ningú no
va preguntar als iraquians si volien una guerra.
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Informació interessada

E

n l’edició de dissabte, La Vanguardia titulava a portada: «¿Es
sostenible el modelo de TV3?»
L’avanttítol era: «Los gastos de la televisió pública no dejan de crecer mientras la
audiencia va a la baja.» Caram! Amb un
esquer tan substanciós, qui es resisteix a
posar La Vanguardia a la cistella de la
compra? Aviat vam poder comprovar que
aquella crida a portada no enganyava ni
decebia gens. A dins hi havia una doble
pàgina i el primer dels dos editorials dedicats a la suposada insostenibilitat de TV3.
Llegint aquests textos, un arribava a la
conclusió que TV3 és un desastre en tots
sentits, un pou sense fons econòmic i un
fracàs creixent pel que fa a l’audiència.
Vuit gràfiques il·lustraven la catàstrofe,
acompanyades dels textos següents: 1)
TV3 es la televisión autonómica con más
empleados...; 2) ...la que tiene mayor coste por empleado al año...; 3) ...y la que
presenta unas pérdidas mayores; 4) En
los últimos 10 años los ingresos se han
ido reduciendo...; 5) ...los gastos aumentando...; 6) ...y el déficit de explotación se

hunde un 220%...; 7) ...lo que ha supuesto
que las subvenciones casi se hayan triplicado; 8) ...y desde 1997 los índices de audiencia no han dejado de caer. Impressionant. Suposem que un lector que desconegui el mapa d’interessos de les empreses
de comunicació a Catalunya devia quedar
astorat, en la mateixa mesura que, qui conegui aquest mapa, es devia fer un tip de
riure. El grup que publica el diari té interessos importants en una cadena de televisió,
8tv, que mai no ha acabat de funcionar i que
allò sí que és un pou sense fons econòmic.
És fàcil atribuir el fracàs a la suposada
competència deslleial de TV3. Però la causa real és la incompetència pròpia, el fet
que 8tv és una cadena indefinida en tots
sentits, en la programació i en la llengua,
un estrany híbrid que no ha sabut trobar el
seu públic, el contrari de TV3, que sí que té
una audiència fidel. A Catalunya hi ha molta gent que creu a ulls clucs allò que publica
La Vanguardia. Però, si continuen amb
bromes com aquesta, ni enfonsaran TV3 ni
enlairaran 8tv i l’únic que aconseguiran és
soscavar la credibilitat del diari.

opina a www.elpunt.cat

la frase

Us ha agradat el veredicte dels Oscar
d’aquest any?

Josep Antoni
Duran i Lleida
Líder d’Unió
Democràtica

RESULTAT DE L’ÚLTIMA ENQUESTA. (460 votants)

Trobeu abusiu que el 25% dels guanys dels
bancs vinguin de les comissions
Sí. Treuen profit dels nostres diners dues vegades. 376
vots (81,7%)

■■■■■■■■■■■■■■■■■
No. Un banc és un negoci i és lògic que cobri els serveis.
44 vots (9,6%)

■■
Haurien de guanyar més a través de la inversió. 40 vots
(8,7%)

«Si el zel que hi ha
a l’hora d’investigar
les fundacions
d’Unió l’apliquessin
en totes les altres
fundacions, no
passaria el que està
passant»

■■

la galeria | JOAN FERRERÓS

L’adjectiu de la (seva) democràcia

Q

uan els mitjans parlen dels referèndums per a la sobirania del
país, com deia aquell, ells esdevenen el missatge: cada periòdic, ràdio, canal televisiu es retrata, posa en evidència
el parti pris a favor o en contra, respecte a
la iniciativa popular que pretén discernir
sobre el futur de Catalunya. Sembla
–semblaria, si no tinguéssim en compte
aquesta posició ideològica prèvia– que
una consulta democràtica no hauria de
provocar cap reticència a ningú que afirma ser... demòcrata, que és del que tots,
tots, presumeixen. On rau, doncs, la contradicció? En l’adjectiu! El concepte «democràcia», en la pràctica ens diu poc; han
existit democràcies que han contingut oficialment esclaus; o de més recents i modernes que no han permès el vot femení...
Per il·luminar-les cal l’adjectiu: democràcia «grega», democràcies «vuitcentistes»,
etcètera. A vegades ni l’adjectiu no ajuda
gaire: democràcia «presidencialista»,

«representativa», «orgànica»... Quant als
referèndums organitzats a Catalunya a
què ens referíem més amunt, per fer-los
explicables, lògics... en cal un, d’adjectiu,
que és inequívoc: «espanyol/a», ço és,
hom projecta els referèndums dins del règim democràtic «espanyol». Si no tenim
present en tota hora i en tot moment que
vivim immergits en democràcia «espanyola», pot ser que arribem a no entendrehi res. I mireu que ben pocs, per no dir ningú, insisteixen en aquest adjectiu clau per a
la comprensió. Si no, que cada u es demani
què pot votar de realment rellevant per a
Catalunya, com a catalanista o no, com a
nacionalista català o espanyol, repeteixo,
simplement com a ciutadà català. Doncs
res de res, ni el sobiranisme o no, ni la independència o no, ni el finançament o no, ni
la cosa de les províncies/vegueries o no, etcètera. I s’adonarà que, a Catalunya, només
pot viure i exercitar-se democràticament
com a espanyol. L’adjectiu, que dèiem.

la tribuna | ANTONI SEGURA. Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

Política, civisme i quotes
Al Parlament, els bombers
han donat una lliçó de dignitat
i de civisme de la qual haurien
de prendre bona nota els
nostres representants polítics

F

ins ara eren els tertulians, els
periodistes o els suposats
analistes que escriuen articles
com aquest els que se suposava que sabien de tot i s’atrevien a tractar –o maltractar– qualsevol tema. En
els polítics aquesta condició va implícita en el càrrec puix se suposa que són
els encarregats de menar la cosa pública. Tanmateix, tot polític, periodista o
analista sensat sap que és impossible
saber de tot i que per això estan els especialistes o els experts. Especialització o experiència que s’obté mitjançant els estudis, la dedicació i l’exercici d’una determinada professió. Tanmateix, el Parlament de Catalunya, a
petició dels partits de l’oposició, ha
endegat una comissió d’investigació
sobre l’incendi d’Horta de Sant Joan
del passat 21 de juliol, que va costar la
vida a cinc bombers del grup d’actuacions forestals (GRAF) de Lleida. I, és
clar, els mitjans de comunicació més
barroers han posat en la picota l’actuació dels bombers i els comandaments
en aquella jornada fatídica. Han estat
acusats de descoordinació i de relaxament per tal de depurar responsabilitats polítiques, perquè en temps de
campanya electoral tot s’hi val.
En el relat dels fets per entregues en
què s’han convertit les compareixences a la comissió, els bombers i els
grups de professionals que van intervenir en l’extinció de l’incendi han donat una lliçó de dignitat i de civisme de
la qual haurien de prendre bona nota
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els nostres representants polítics. Resulten patètiques algunes de les intervencions dels grups de l’oposició cercant contradiccions entre uns professionals que s’hi juguen la vida per garantir la seguretat dels ciutadans i ho
fan sovint amb una manca de recursos i
en unes condicions de precarietat alarmants. Especialment greus varen ser
algunes insinuacions sobre el caràcter
polític d’alguns càrrecs. Obliden els
nostres representants que la vida real
no és com la bombolla política o mediàtica on tot es regula a través de les
quotes d’adscripció política o mediàtica, des dels debats als càrrecs institucionals. No, en la vida real, ningú no es
juga la vida per fidelitat a una determi-

Ha arribat el moment
de reflexionar i reconèixer
que cal posar fi a la
pràctica del tot s’hi val per
tal de desgastar l’adversari
nada adscripció política i menys per
apagar l’incendi d’un bosc que, atès
que tenim més boscos que mai –i també
més bruts que mai, ja que la seva explotació ha deixat de ser rendible–, podria
haver cremat sense les greus conseqüències que se’n van derivar.
Però el mal ja està fet. Es nota en les
cares i les intervencions dels compareixents, dolguts per la pressió mediàtica i
política a què han estat sotmesos i per la
campanya de velades acusacions que
han hagut de patir sabent que el bosc es
recuperarà de les cendres, però que ningú no tornarà la vida als cinc companys
perduts en aquell trist episodi. Malauradament, no és la primera vegada que

la punxa d’en jap | JOAN ANTONI POCH

assistim a un linxament mediàtic i polític en què uns professionals són posats
sota l’ombra de la sospita per intentar
desgastar el govern. Va succeir durant
els governs de CiU i continua passant
ara. Potser ha arribat el moment de reflexionar i reconèixer que cal posar fi a
la pràctica del tot s’hi val per tal de desgastar l’adversari i que la fidelitat política no pot substituir mai la professionalitat que, en el cas dels bombers i dels
GRAF (i també dels BRIF), hauria
d’estar fora de tot dubte. Ningú no hi ha
perdut més que ells. Com va assenyalar
Carles Font (Delta 0), per afrontar situacions de risc cal anar més enllà de la
coordinació i tenir complicitat i confiança en uns comandaments i uns
companys, ja que tots plegats es juguen
la vida en la primera línia de foc, la qual
cosa, segurament, va deixar perplexos
alguns dels polítics presents a la sala.
En fi, mentre l’atur voreja els
600.000 desocupats i es converteix en
la primera preocupació dels ciutadans
(així ho considera el 69,5% dels entrevistats en el darrer baròmetre d’opinió
de la Generalitat), els membres de la
comissió del Parlament no tenen res
millor a fer que cercar les contradiccions d’uns professionals que mereixen tot el nostre reconeixement. En
canvi, de la crisi no cal preocupar-se’n,
perquè la destrucció de llocs de treball
va a la baixa (en el límit, quan tothom
estigui aturat, ja no baixarà més i la crisi s’haurà acabat) i no cal, en any electoral, arribar a un acord per fer-li front,
ni al Congrés de Madrid, ni al Parlament de Catalunya. Per acabar-ho
d’adobar el govern de Rodríguez Zapatero planteja crear 350.000 llocs de treball al sector de la construcció. És com
posar la guineu a vigilar el galliner, perquè ha estat, precisament, la bombolla
immobiliària la que ha fet molt més
greu la crisi a casa nostra.

l’estoig
ISABEL LLAUGER

Aprovar

L

a padrina del meu fill, càrrec que
ostenta generosament tot i que no
hi va haver aigua beneïda pel mig
(em consta que la seva mare a hores d’ara
encara no ho entén), té la teoria que hi ha
persones que repetiran curs, altres que
hauran de recuperar algunes assignatures
i altres que passaran amb nota tots els
exàmens segons afrontin el que els passa,
hagin anat o no a escola.
És una teoria brillant, il·lustrativa i pedagògicament impecable. Segons aquesta idea, aquells individus que es plantegen la vida com un conflicte perpetu, que
de manera immadura i amb victimisme
troben responsabilitats dels seus fracassos sempre en els altres, que se senten ata-

És imperiosament
necessari ser conscients
que som nosaltres i només
nosaltres, amb la nostra
actitud, el referent per als
nostres joves coetanis per
afrontar les crisis
cats per allò que no assumeixen i s’autocompadeixen sense buscar solucions que
els facin tirar endavant, quan morin, hauran de tornar i passar per situacions similars fins que aprovin l’examen i els quedi
el curs aprovat. Altres hauran anat aprenent i, a mesura que la vida els posi en situacions delicades, recuperaran de la memòria el bon fer i se’n sortiran fent un balanç positiu del que han viscut i com ho
han viscut. I uns pocs no repetiran res perquè, tot i saber que els exàmens fan por,
quan suspenen s’aixequen de seguida, ho
afronten de cara i curen les ferides amb
optimisme i valentia. És evident que
aquesta capacitat d’enteresa i maduresa
d’afrontar els problemes, tràngols i decisions importants a la vida no sempre és
possible. I que, en molts moments, les
circumstàncies ens sobrepassen i no hi ha
raó que valgui, ni bones intencions prèvies, ni valenties treballades. Això és veritat. Però també és cert que no mostrar
capacitat de reacció, enquistar-se en postures egoistes i no tenir visió de futur porta, de nou, a haver de tornar enrere, repetir
la classe, llegir-se novament els apunts i
creuar els dits sabent, però, que l’assignatura ja la tenim suspesa. Aquesta manera
d’avaluar el que ens va passant és similar
al model escolar que tan interioritzat tenen els nostres fills. És imperiosament
necessari ser conscients que som nosaltres i només nosaltres, amb la nostra actitud, el referent per als nostres joves coetanis per afrontar les crisis. I tots plegats
hauríem de vigilar, si no el mal pot ser irreparable, per tal que les maledicències,
els rancors i les pors no ens facin oblidar
el que realment és important: vetllar i cuidar les relacions, ser generosos en allò
que ha de beneficiar els que prenen el relleu i s’emmirallen en nosaltres cada vegada que superem i afrontem un entrebanc. Ells, mentrestant, s’aniran preparant per aprovar el seu curs.
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de set en set
JOAN POYANO

Vida sana

E

xtracte d’una entrevista a Paulo
Ubiratan, director mèdic de
l’Hospital de Porto Alegre,
Pregunta: –Els exercicis cardiovasculars perllonguen la vida?
Resposta: –«El cor està fet per bategar
un nombre de cops; no els malgasti en exercicis. Accelerar el cor no farà que visqui
més, és com dir que pot allargar la vida
del cotxe conduint més de pressa. Vol
viure més? Faci la migdiada.»
P: –He de deixar de menjar carns vermelles i menjar més fruites i vegetals?
R: –«Què mengen les vaques? Herba i
blat de moro. Un filet és el mecanisme
més eficaç de posar vegetals al sistema.
Necessita cereals? Mengi pollastre.»
P: –He de reduir el consum d’alcohol?
R: –«De cap manera. El vi està fet de

Si caminar molt fos
saludable, els carters serien
immortals
fruita. El brandi és vi destil·lat, que significa que s’elimina l’aigua de la fruita de
manera que vostè en tregui més profit. La
cervesa també està feta de cereals. No en
limiti massa el consum.»
P: –Quins són els avantatges d’un programa regular d’exercicis?
R: –«Si no té dolor, no faci res. Vostè
està bé.»
P: –Els fregits són perjudicials?
R: –«El menjar es fregeix en oli vegetal. Més vegetal no pot ser perjudicial.»
P: –La gimnàstica redueix l’obesitat?
R: –«No. Exercitar un múscul l’únic
que fa és augmentar-ne la grandària.»
P: –La xocolata fa mal?
R: –«És cacau, un altre vegetal, un aliment bo per ser feliç. La vida no ha de ser
un viatge a la tomba amb la intenció d’arribar-hi sa. El millor final és haver tingut
molt de sexe i un cos completament gastat, totalment usat...»
P: –Algun consell més?
R: –«Si caminar molt fos saludable, els
carters serien immortals. Les balenes neden tot el dia, només mengen peix i només beuen aigua, però estan grasses. Les
llebres corren i salten, però no passen de
15 anys. Les tortugues no corren i no fan
res, però viuen 450 anys.»

en sísif | JORDI SOLER
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Nouvinguts amb
talent
●

Que en la entrevista que
aquest diari va fer-li el darrer 27 de febrer, el psiquiatre d’origen mexicà Harry
Baker qualifiqui de «tragèdia» el fet que es demani la
comprensió del català per
poder exercir la seva feina
al nostre país, no és més
que una nova expressió de
les permanents mancances
que hem de patir els catalans dins l’Estat espanyol.
No qüestionaré el dret de
cadascú d’exposar les seves
opinions, per molt interessades o desinformades que
puguin arribar a ser. L’autèntica tragèdia, però, és
que el que diu aquest senyor, i justament per això
es creu amb el dret de dirho, és la rèplica exacta de
les intoxicacions que sistemàticament s’escampen cada dia per tot l’estat, mitjançant tants mitjans de comunicació i portaveus polítics. S’està criminalitzant
de forma continuada un
dret tan fonamental com és
el que els consumidors catalans, pagant amb escreix
com paguem pels migrats
serveis que rebem, tinguem
tot el dret a rebre’ls sent
atesos en la nostra llengua.
Si, com diu el senyor Baker, per aquesta raó deixessin de venir a Catalunya determinats talents incapaços
d’aprendre la llengua d’allà
on han decidit anar a viure,
jo crec que els únics que de
debò hi perdrien no venint
serien ells. / DOLORS COLI-

LLES I SERRA. Girona.

La subtitulació de les
pel·lícules, un tòpic?
●

Joel Joan, actor i president de l’Acadèmia de Cinema Català; Pep Prieto,
crític de cinema i escriptor;
Pere Portabella, director de
cinema, i moltes altres persones que pertanyen a l’àmbit cultural, prediquen que

Dia Internacional de les Dones
● Nosaltres, dones creients, voldríem que l’Església seguís l’exemple de Jesús en el reconeixement de la dona
en tots els àmbits de la seva vida. Avui, en el segle XXI,
volem dir i fer el que Ell ens va ensenyar. Les primeres
paraules que varen escoltar les dones després de ressuscitar Jesús foren: «Aneu a dir... (Mc. 16,7)». També nosaltres amb aquesta força d’enviades a proclamar la seva
Paraula, manifestem:
1) Que fa vint-i-quatre anys que el nostre col·lectiu treballa per la paritat inspirades en l’Evangeli que ens reconeix, a totes i tots, filles i fills de Déu. Repassar la història
ens porta a un balanç que posa de relleu algunes realitats
cruels per part de la jerarquia eclesiàstica envers les dones. 2) Que demanem que el celibat sigui voluntari, entre
altres raons més profundes, per no haver de passar la vergonya de les acusacions de la pederàstia. 3) Que les dones, avui, estem en l’Església: transmetent la fe per mitjà
de la catequesi; majoritàriament, com a dones, tenim cura de les persones més febles i desvalgudes, des de l’acolliment que fem a través de Càritas i altres institucions;
treballem també, entre diversos camps, el de la salut que
va ser prioritari per a Jesús... 4) Que continuarem caminant, seguint el Crist, estimant totes les germanes i els
germans de la humanitat, però si l’actitud d’una bona
part de la jerarquia de l’Església catòlica que no reconeix
amb fets que Déu va crear l’ésser humà dona-home amb
igualtat de drets (Gal. 3,28), potser un dia, no gaire llunyà, deixarem de prestar tots els serveis a aquesta la nostra Església. 5) Entenent que totes aquestes tasques formen part del Ministeri de l’Església, per què no som reconegudes com a tal?
Per tot això les dones catòliques volem ser fidels a
l’enviament de Jesús, celebrant amb joia la nostra fe, el
nostre actuar i les nostres paraules de resposta a la Ruah,
tenim el deure de no permetre que aquesta situació continuï i encoratgem totes les dones catòliques a prendre
consciència del que representa aquesta marginació. Per a
les dones no hi ha set sagraments, sinó sis. / PIUA SALVATELLA, delegada del Col·lectiu de Dones en l’Església de Girona.

la subtitulació és preferible
al doblatge. Alguns, com
el Sr. Joan, diuen que el
doblatge és una barrabassada i la subtitulació, una
qüestió de sentit comú i
equiparació cultural amb
altres països europeus (no
tots, eh?); d’altres, com el
Sr. Prieto, afirmen que el
doblatge va ser imposat
per administracions repressores i sense cap respecte
per la cultura (no totes,
eh?); la majoria en té prou
dient que el cinema ens faria poliglots.

Aquesta darrera opinió
l’entenc perquè sé que no
es parla d’art cinematogràfic. Ara bé, quan intento digerir els arguments de les
persones teòricament enteses en cinema, em cau
l’anima als peus. Per què?
Perquè sóc dels que pensen
que l’autèntica veu dels actors és secundària i el llenguatge cinematogràfic és
enquadrament, planificació,
muntatge... Potser la subtitulació no és una qüestió
tan cultural com econòmica? En una pel·lícula subti-

tulada hi ha una invasió de
lletres que es posen, incansables i pesades com les
mosques, sobre la imatge i
la desvirtuen, distreuen i no
permeten fruir de l’expressió plàstica i dels matisos
interpretatius. Ja ho sé: no
sóc ni president, ni crític, ni
cineasta; només sóc espectador. Potser per això no
tinc cultura i m’equivoco? / JORDI TURON VALENTÍ.
Girona.

La ILP dels toros i la
democràcia
●

Quan vaig firmar la ILP
per abolir les curses de toros a Catalunya em vaig illusionar amb el sistema democràtic, en el qual confio,
però que sovint em queda
distant. Em va fer sentir
part de les decisions i de
l’evolució d’un país. Els
que vam firmar ho vam fer
en defensa dels animals,
perquè no ens agrada veure’ls patir de manera gratuïta i festiva. M’afligeix
molt que alguns partits polítics hagin aprofitat el nostre sentiment per utilitzar-lo
i transformar-lo en una arma electoral. Els toros no hi
entenen de nacionalitats.
Són bells mamífers que
senten, víctimes de persones que no senten empatia
envers el seu patiment i,
ara, víctimes d’interessos
electorals i polítics. Prego
als grups polítics que escoltin el clamor dels ciutadans
catalans. No ens facin sentir, una vegada més, utilitzats i enganyats. / LALI LLO-

BET. Barcelona.

Ni grisa ni negra
●

Aquestes últimes dècades, Girona ha canviat
molt: no és grisa, perquè no
hi ha boira des que van
treure les calderes de les fàbriques. I negra tampoc,
perquè els capellans van
canviar de sastre... / AGAPIT

ALONSO i PONT. Salt (Gironès).
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l’entrevista | SALVADOR GARCIA-ARBÓS

plaça major

«Cal comptar amb la difusió del ‘Full
Parroquial’ per a l’evangelització»
Àngel
Rodríguez
Vilagran
RESPONSABLE
D’AUDIOVISUALS DEL
BISBAT DE GIRONA
Nascut a Salt el 7 de juny del
1966, Àngel Rodríguez
Vilagran treballa des del
1991 a l’àrea de mitjans de
comunicació social del
Bisbat de Girona, del qual és
responsable del departament
d’audiovisuals

No sempre pot
guanyar qui més
vots té

penso en un grup del facebook titulat
OK ya estamos en el 2010: ¿dónde
están los coches voladores?»
– El treball que heu fet sobre la
història de la comunicació catòlica
a la Diòcesi de Girona es pot fer per
a tots els bisbats catalans?
– «Fer el treball per tot Catalunya
és de bojos. Hi podria estar treballant
tota la vida. La meva tesi té un catàleg inèdit amb un inventari des de la
primera publicació el 1760, Annualis
Ordo, que també és la primera publicació periòdica que es publica a les
comarques gironines. Ara, però, el secretariat interdiocesà de mitjans de
comunicació social, SIMCOS, m’ha
encarregat un informe sobre l’actualitat comunicativa de l’Església catalana. Serà presentat als bisbes catalans
en els mesos vinents.»

s molt corrent sentir dir a la gent
que ha de governar aquell que hagi
obtingut més vots en unes eleccions. Així li estan donant la raó a A.
Mas quan reivindica freqüentment el
seu dret a ser ell el President. Semblaria
una cosa lògica, però no és certa políticament. És una opinió interessada i completament falsa. Seria possible una perfecta
governabilitat del país? Es podria portar
endavant un programa? Tenint en compte que té 567.167 vots menys que el tripartit i 259.258 si s’ajuntessin CiU i el
PP, la governança de Catalunya seria difícil amb una tal minoria. És injust? Seria injust el contrari. Calen majories per
poder governar, i les majories en un règim parlamentari proporcional s’obtenen amb aliances si no es té la majoria
absoluta, agradi a un partit o no. Per tant,
la raó es troba que es tracti d’un règim
proporcional o majoritari.
El règim majoritari consisteix bàsicament en el principi: «Winner takes all»,
o sigui que el guanyador s’ho emporta
tot. Si l’estat federat de Califòrnia té 55
escons en joc, significa que aquell que
guanya les eleccions se’ls emporta tots

É

El problema és actuar
com si estiguéssim en un
règim majoritari quan estem
en un de proporcional

Àngel Rodríguez, a un estudi de ràdio. / S.G-A.

S

e’l va contractar per fer el programa de ràdio setmanal Església viva, que encara s’emet
en 22 emissores. Ara també fa El mirall, un espai d’actualitat diocesana
a la COPE. És llicenciat en ciències
religioses i doctor en periodisme i
ciències de la comunicació, i és fundador de l’Ángel de la Web. Ha obtingut el doctorat amb la tesi La comunicació catòlica a la Diòcesi de Girona.
– Em podeu resumir els quatre
toms de la tesi en una frase?
– «Des del 1760 fins ara s’han editat 280 publicacions catòliques.»
– Bravo. Veig que hi ha més vida
darrere el Full Parroquial.
– «Només faltaria! Actualment se
n’editen una norantena en paper. Deixa’m fer un matís: 36 són d’escoles
religioses.»
– Són butlletins?
– «Són revistes i sovint de periodicitat anual... Les grans difusores són
les comunitats religioses. Primer pels
centres d’ensenyament de què hem
parlat i després pels butlletins de causes de canonització que promouen la
vida d’una persona per ser sant. També hi pots afegir les nou publicacions
que fa la Cúria Diocesana, a banda
d’El Senyal i del Full.»
– Les noves tecnologies com afecten?
– «Gràcies a les noves tecnologies,
com són el Word i tots els editors de
texts, han pogut néixer noves publicacions senzilles.»
– Resistiran la irrupció de la
premsa digital, les publicacions en
paper?
– «Aguanten. Les publicacions en
paper se segueixen llegint. Cal tenir
en compte la gran difusió dels suplements del Full que fa cada
parròquia.»
– Quin futur preveieu a les publicacions catòliques?
– «Continuaran, però no s’han de
distribuir en paper. S’ha de fer i penjar-la a internet i que tothom qui la
vulgui, que la descarregui i imprimeixi. Fixa’t que continuaran essent publicacions de paper, però amb digitalització prèvia.»
– Això no pot fer perdre lectors?
– «Si tu envies correus electrònics
o SMS a qui interessa, ja estarà al dia
de quan surt la revista.»
– I qui no està connectat a internet o no té telèfon mòbil?
– «Tothom en tindrà. Hi ha un exemple que és la revista Bon Pastor,
que promou un grup de capellans i
només es troba en format digital.»
– Creu que la gent gran no hi entrarà?
– «En cinc o deu anys tot serà així.
Arreu, als centres cívics i als casals
d’avis hi haurà connexions a la xarxa.
De revistes de qualitat amb paper cuixé en què la foto és prioritària n’hi
haurà sempre. Hi ha molt de guru que
viu de la moma de fer conferències
per explicar el futur. I, quan els sento,

VICENT MATA

Àngel Rodríguez acaba
de doctorar-se amb la
tesi La comunicació
catòlica a la Diòcesi de
Girona i ara mateix ha
enllestit un informe
sobre la comunicació
diocesana dels bisbats
catalans

– Quin és el resultat?
– «No difereix del que hi ha a Girona. S’ha de ser conscient de la gran
difusió dels fulls parroquials. Un exemplar passa per moltes mans. Imagina els 100.000 exemplars que distribueixen entre les 10 diòcesis catalanes. Hi ha quatre fulls diferents: Girona, Tarragona, Vic i Solsona i la resta,
amb apartats territorialitzats. S’haurien de tenir més en compte de cara a
l’evangelització, perquè cada full té
molta audiència.»

encara que sigui per un vot solament.
Als EUA, però, es pot donar el cas de tenir més vots populars (cas d’Al Gore i
Bush) i perdre les eleccions, però en tot
cas sempre guanya, normalment, qui
més vots obté (en aquest cas es tracta de
tenir més vots electorals). Sol ser un règim on hi ha una gran concentració de
poder, bipartidisme, escassa activitat de
referèndums, presidencialisme, governs
homogenis...
En el règim proporcional, com el cas
del sistema d’Hondt, adoptat per llei per
l’Estat espanyol ( CE art 68, i 162-3 per
la Llei de Règim Electoral), i per l’Estatut (art. 56.1.2), les característiques fonamentals són: el multipartidisme, les
grans coalicions, l’ús de la democràcia
directa, bicameralismes equilibrats,
descentralització, la dispersió de poder,
la proporció dels vots obtinguts, segons
diverses fórmules (Hare, per exemple)...
I els resultats no són els mateixos si el recompte es fa amb circumscripcions provincials o única, de la fórmula que utilitzem per comptar els vots, de la forma de
la candidatura, segons siguin desbloquejades o tancades o obertes, segons
quina sigui la barrera legal adoptada...
El problema es troba a actuar com si estiguéssim en un règim majoritari quan estem en un de proporcional, com fan alguns ansiosos de poder.
S’entén, doncs, per què s’ha frustrat la
reforma del nou sistema electoral. Almenys a escala estatal.
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opinió

opinió| JAUME TORRAMADÉ I RIBAS. Portaveu del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Salt

Perquè diem no al pressupost

FRANCESC ORTEGA CORTIJOS (*)

Salt: una realitat i
moltes notícies

U

na vella dita del món periodís-

tic diu: «No deixis que la realitat t’espatlli un bon titular.» Quan parlem de terres llunyanes potser mai tindrem forma d’esbrinar quina és aquesta
realitat, però quan el titular fa referència
al que passa a sota de casa teva només
cal treure el cap per la finestra per adonar-te del que realment està passant.
Dijous passat vaig sortit a fer un volt
per Torres i Bages i Àngel Guimerà perseguint la sirena d’un cotxe de bombers
que va passar a tota velocitat per la ronda Marquès de Camps; tot i que m’esperava el pitjor, als carrers hi havia el bullici habitual, encara que en l’ambient es
respirava una estranya sensació difícil

Cal donar una
resposta responsable,
assossegada i plural
de definir, i la gent caminava amb un
gest a la cara mig de por mig d’incredulitat. No vaig trobar res fora del que és
habitual, la barreja de persones era absoluta, gent d’ambdós sexes, de totes les
edats i de diverses nacionalitats s’encreuaven amb carrets de la compra, cotxets
amb mainada, solitaris, en parella o en
petits grups. Per un moment em va fer la
sensació que, ficada tota la humanitat en
una immensa saca, algú n’havia tret diverses dotzenes a l’atzar i els havia collocat davant meu.
El dia abans, la Salama i les seves
amigues em comentaven que havien començat a tenir por de sortir al carrer: tot i
que reconeixien que no havien percebut
gestos, mirades o comentaris de menyspreu per la seva evident estètica musulmana, elles també percebien aquella
sensació estranya difícil de definir.
A la plaça de la Llibertat em vaig trobar en Moha i els seus col·legues; riuen
resignats i es queixen del tracte que en
els darrers dies han rebut dels Mossos.
Els escorcollen de manera sistemàtica i
repetitiva. «Si fossin educats, em deixaria escorcollar cent vegades, però només fan que insultar-nos i donar-nos
empentes perquè som marroquins», va
dir. Creiem que a tot plegat cal donar-hi
una resposta assossegada, responsable i
plural, i hem acordat posar-nos-hi.
És innegable que la situació a Salt és
tensa i delicada, i per això cal denunciar
l’actitud absolutament irresponsable
d’aquells que volen canalitzar el descontentament dels ciutadans per treure’n rendiment polític, o aquelles institucions com ara els Mossos d’Esquadra
que amb la seva actitud no formen part
de la solució sinó del problema.
Si entre totes i tots no som capaços de
situar-nos i redreçar la situació, potser
caldran molts més cotxes de bombers
com aquell del qual, afortunadament,
vaig perdre la pista aquella tarda.
(*) Responsable de política sindical d’EUiA de Salt

EL PUNT | Dimarts, 9 de març del 2010

El cap de l’oposició de
l’Ajuntament de Salt analitza,
a grans trets, les
modificacions que s’han de
fer en el pressupost per tenir
el vot favorable del seu grup

E

nguany no podem fer altra
cosa que dir no al pressupost
que ens ha presentat l’equip
de govern de l’Ajuntament
de Salt. L’alcaldessa ens ha demanat
que féssim un gest..., que ens abstinguéssim i ja en parlaríem en el tràmit
d’exposició pública. L’alcaldessa
oblida que l’any passat ja vàrem fer
aquest gest només a canvi de diàleg sobre els problemes que pateix Salt. Resultat: no li va agradar la nostra opinió,
diferent de la seva, sobre Frigorífics
del Ter, i va dir que no volia tornar a reunir-se amb nosaltres i, a més, va modificar repetidament el pressupost sense consultar-nos ni una sola vegada. Si
pactem un suport volem que, com a
mínim, se’ns consulti els canvis d’allò
que s’ha pactat.
Però anem al pressupost d’enguany
i parlem-ne a grans trets, que és el que
permet un article. Primer, els ingressos
estan inflats. No ho diem només nosaltres, ho diu repetidament l’informe de
la interventora de l’Ajuntament. Respecte de la contribució urbana, l’im-

post de construccions, els vehicles...
afirma que són molt alts, difícils de
complir, agosarats... tot plegat indica
que estan molt per sobre del que realment es pot recaptar. Això és enganyar-se i generar dèficit.
Segon. Es preveu una operació de
refinançament que la pròpia intervenció de la casa desaconsella en el seu informe. Doncs per què és fa? Qui és el
responsable d’aquesta bestiesa? No
discutim que calgui una operació de
refinançament... però qui avala una
operació que només endarrereix 2
anys l’amortització de cinc crèdits i
que costa 1.570.000 € –sí, un milió
cinc-cents setanta mil euros!– més
d’interessos del que s’havia previst?
Tercer. Quina necessitat tenim de
comprar les dues finques del costat de
l’ajuntament un any que tenim greus
dificultats econòmiques? És com
aquell que ha perdut la feina i es compra un apartament. La memòria de l’alcaldia diu que és per esponjar... comprar dues finques per més de d’un milió sis-cents mil euros on viuen dues
persones, és l’esponjament que ens
proposa el PSC-ERC? Si la situació no
fos tan greu resultaria còmic. Si aquest
és el model d’esponjament que ens
proposen ja podem sortir per cames! A
banda, l’operació no és factible: es preveu un crèdit hipotecari com si encara la
construcció estigués a l’any 2005.
Quart. Han disparat la despesa corrent. Des del 2007 PSC-ERC han aug-

mentat el capítol I (personal) en més
d’un milió set-cents mil euros (més del
20%!); la resta de despeses no han disminuït, tot el contrari... Això és contenció de despesa? El que fan és demorar
el pagament d’amortització de crèdits.
Això permet durant dos anys disminuir
el que has de tornar a canvi de pagar uns
interessos molt més elevats. Un mal negoci per a Salt!

Places de policia
I cinquè (per no allargar-me més).
S’anuncia la creació de tres places de
policia i no es dota econòmicament. La
diferència de la partida destinada a pagar la policia de l’any 2009 al 2010 és
de 5.000 euros (que corresponen al
0,3% d’increment del personal funcionari). L’equip de govern no tenia cap
voluntat de posar més policies, només
de fer una operació d’imatge. Ja estem
cansats que ens enganyin! Quina voluntat teniu de posar més policia si no
hi poseu més diners? O viuran de l’aire? Ara ho faran via modificació de crèdits degut a la nostra protesta, però la
seva voluntat era no fer res. L’Ajuntament de Salt ha recaptat en multes
450.000 euros més l’any 2009 respecte
del 2006 gràcies al Xaloc de la Diputació de Girona... Per què no els dediqueu
a seguretat? Representaria uns 15 policies més...
Amb aquestes modificacions, el nostre vot serà favorable.

opinió | PONÇ FELIU. Regidor de Medi Natural de l’Ajuntament de Girona

La Devesa. Gestió de present i de futur
L’autor de l’article replica les
afirmacions d’Albert Riera,
regidor d’Unió Democràtica,
sobre la Devesa de Girona

E

l passat diumenge 28 de febrer, el Sr. Albert Riera, regidor d’Unió Democràtica a
l’Ajuntament de Girona, va
publicar un escrit acusant el govern
municipal de considerar la Devesa «un
problema, una nosa i un molí quixotesc que cal abatre». També parlava
d’«ensurts i despropòsits» i d’«il·legalitats manifestes». Sincerament, crec
absolutament esbiaixats i tendenciosos aquests qualificatius. Aquesta mena d’adjectivació dramàtica i apoteòsica és la que ens té acostumats l’oposició, i que fa un escàs servei a la ciutat i
a la ciutadania. És cert que tot és millorable, però l’exageració i el catastrofisme no són les eines per a la millora.
Tot el contrari: fan perdre credibilitat a
l’acusador.
Sobre les afirmacions del Sr. Riera
m’agradaria aclarir alguns aspectes.
En primer lloc, la proposta de tala (necessària, imprescindible i autoritzada
per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya) dels nou exem-

plars de plàtans per ubicar-hi el pou
d’accés al túnel del tren d’alta velocitat, fou negociada per l’Ajuntament i
ADIF. S’optà per realitzar-la en un indret amb el mínim impacte i amb una
afectació menor als peus dels plàtans
de major entitat. A més, l’actuació es
va dur a terme amb un mètode costós i
laboriós, que assegurava la no afectació a altres peus del voltant, tot fent
una tala «de dalt a baix» i no pas serrant des de la base del plàtan. Per tant
l’Ajuntament ha assegurat la restauració de l’entorn per part d’ADIF un cop
acabades les obres. A més, s’han acordat diverses mesures compensatòries
que revertiran en la millora del parc,
tot seguint les propostes del Pla
d’Usos i Gestió que està ultimant
l’equip de govern. Sr. Riera: ADIF no
actua «sense miraments i de manera
indiscriminada» a la Devesa, sinó que
ADIF compleix i complirà allò que
l’Ajuntament ha considerat necessari
per assegurar la preservació del parc i
dels seus elements, tot fent les tasques
ineludibles que cal dur a terme per garantir, alhora, la seguretat del pas del
TAV per la nostra ciutat.
De l’agre article del Sr. Riera també
se’n pot despendre una sensació de
menyspreu meu per la Devesa pel fet
que, setmanes enrere, vaig presentar

als mitjans un estudi tècnic que recomana la substitució progressiva de
peus envellits i malalts per altres de joves i, en alguns espais, l’esponjament
de l’arbrat per assegurar la pervivència
del conjunt. No sóc enginyer forestal
(tot i que, com a biòleg, ja intueixo
aquesta evidència), però l’esmentat
estudi, dut a terme per un dels màxims
experts en plàtans del nostre país, recomana aquesta i altres intervencions
al parc. Un parc de difícil, costosa i
complexa gestió. Un parc exigent pel
que fa als usos actuals i potencials, i
especialment pel que fa a la cura d’un
arbrat homogeni i envellit, sense renovació espontània amb peus tendres,
com passaria en una forest natural. Un
parc que estimo, que estima tota la ciutadania i que estimem l’equip de govern i pel qual vetllarem amb fermesa.
Malgrat les moltes visions i propostes
existents, estem segurs que plegats
aconseguirem el que tots volem: una
major utilització i freqüentació de la
Devesa (d’aquí la nostra proposta
d’ubicar-hi una instal·lació esportiva
integrada, com passa a tants i tants
parcs esplèndids de modernes i exemplars ciutats del món), compatibilitzant els usos amb la preservació dels
valors, jardins, recs, passeigs i els seus
2.400 plàtans.

19

POLÍTICA

EL PUNT | Dimarts, 9 de març del 2010

El tripartit continua collant CiU perquè deixi
l’«electoralisme» i se centri en la crisi
El president de la Generalitat es va reunir ahir amb la UGT, amb la mirada fixada en la cimera de divendres
MARC BATALLER / Barcelona

●

El tripartit manté l’estratègia d’intentar
posar contra les cordes CiU amb vista a la
cimera anticrisi de divendres, i ahir va tornar a reclamar a la federació que deixi
La pressió del tripartit a
CiU continua amb la crisi
econòmica de rerefons, i
segurament anirà a més a
mesura que s’acosti divendres, que és quan s’ha de
celebrar la trobada entre el
govern, l’oposició, patronals i sindicats per mirar de
trobar solucions a l’actual
situació econòmica. Des
de fa dies, els tres socis de
govern critiquen reiteradament els actes «preelectorals» de la federació, i
mantenen que a Artur Mas
no el preocupa gaire la crisi. Diumenge, José Montilla ja va fer un discurs en
aquesta línia durant una
calçotada a Sant Joan
d’Espí, i ahir els missatges
del PSC, ERC i ICV van
anar en el mateix sentit. El
tripartit va demanar «collaboració» a CiU perquè
divendres es pugui arribar
a un gran acord, però les
posicions estan molt allunyades, tal com es va reflectir en el ple monogràfic
sobre la crisi que es va fer
al Parlament.
El secretari d’organització del PSC, José Zaragoza, va reclamar ahir que
l’electoralisme «no espatlli» la cimera, i va subratllar que en qüestions com
la crisi «s’ha de sumar i no
restar.» Zaragoza també va
lamentar que «CiU i el PP
van obligats a aquesta reunió, i tot són desconfiances», però va afegir-hi que
intentaran «esvair-les.» El
secretari general d’ERC,

l’«electoralisme» i se centri en la situació
econòmica. El PSC va demanar a Artur
Mas que pensi en la ciutadania, perquè és
l’hora de fer «la campanya de junts contra
la crisi i no dels uns contra els altres», i

ERC i ICV van fer una crida a la «responsabilitat». Per la seva banda, CiU va fer
l’orni pel que fa a aquesta allau de crítiques, i va recordar, una vegada més, que
anirà a la trobada amb «esperit construc-

presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, va declarar que la
seva formació no anirà a la
reunió «com a convidat de
pedra.»
Aquesta situació del tripartit contra CiU és semblant a la que es va viure
els dies previs a la sessió
plenària del Parlament sobre la crisi, quan el govern
també va intentar que CiU
s’acostés a les seves posicions. Al final, ningú no va
voler cedir i no es va aconseguir cap gran acord.

El president de la Generalitat, José Montilla, es va reunir ahir amb els líders de la UGT. / ACN

Joan Ridao, va instar CiU a
tenir a Catalunya la mateixa voluntat de col·laboració amb l’executiu que ha
demostrat a Madrid. El dirigent republicà, però, va
llançar un dard enverinat a
la federació, i va comparar
l’actitud de CiU a Catalunya amb la del PP a la resta
de l’Estat: «Intenta aparentar que vol ajudar i donar un cop de mà al govern,
però en el fons està esperant que fracassi.» ERC
posarà sobre la taula la ne-

cessitat de reduir la morositat i que les administracions paguin en el termini
màxim de 60 dies el 2010 i
de 30 dies el 2011. Finalment, el secretari general
d’ICV, Joan Herrera, va fer
la mateixa petició a CiU, i
va insistir que en la cimera
hi ha d’haver «rigor».
També va demanar que la
federació abandoni les seves «ocurrències, i que
ningú plantegi propostes
que representin pèrdua de
drets adquirits».

I què en diu, CiU, de tota
aquesta pressió? El secretari general d’Unió, Josep
Maria Pelegrí, va reiterar
ahir que aniran a la cimera
amb actitud «constructiva», i va lamentar que no hi
hagi
una
«voluntat
d’acord» entre els partits.
Pelegrí també va ressaltar
que el govern no s’ha posat
en contacte amb CiU per
abordar la reunió de divendres, i que per contra la
UGT i CCOO sí que els
han enviat un document

El PSC descarta ara fer primàries
si Montilla és l’únic candidat
M.B. / Barcelona

●

La comissió electoral
del PSC ha fixat el dia 28
de març com a data límit
per a la presentació de candidatures per encapçalar la
llista per a les eleccions. Si
hi ha més d’un candidat,
els estatuts de la formació
preveuen que se celebrin
primàries entre els militants, però si hi ha un sol
cap de llista, com es preveu que passi amb José
Montilla, aquest pot ser

tiu», però defensant les seves propostes de
sempre com ara frenar la pujada de l’IVA.
D’altra banda, ahir el president de la Generalitat, José Montilla, es va reunir amb
els líders de la UGT.

escollit pel consell nacional o bé sotmetre’s a un referèndum intern. El secretari d’organització del
PSC, José Zaragoza, va recordar que en la segona
proclamació de Pasqual
Maragall, el 2003, i en la
de Montilla, el 2006, no va
haver-hi aquesta votació
interna i que això «marca
el camí sobre com s’han de
fer les coses». Aquesta
opinió és diferent a la del
viceprimer secretari, Mi-

quel Iceta, que la setmana
passada no va descartar
aquesta opció. El reglament del PSC estableix
tres línies per poder aspirar a ser candidat: que ho
proposi l’executiva; que hi
hagi un 15% de suport dels
membres del consell nacional o un 10% dels militants. Si finalment José
Montilla és l’únic presidenciable, la seva proclamació es podria acabar
fent a l’abril o el maig.

amb propostes. En aquest
sentit, el PSC va recordar
que durant el ple sobre la
crisi ja va haver-hi aquesta
presa de contacte amb
l’oposició. Es preveu que
CiU torni a plantejar en la
cimera les mesures anticrisi que ha defensat aquestes
últimes setmanes, com ara
frenar la pujada de l’IVA,
reduir a 30 dies els pagaments de l’administració i
millorar la liquiditat per a
les empreses i els autònoms. Per la seva part, la

Competitivitat del país
Ahir el president de la Generalitat, José Montilla, es
va reunir amb els líders de
la UGT, Cándido Méndez i
Josep Maria Álvarez, per
intercanviar opinions sobre la situació econòmica.
Montilla va destacar la cohesió social a Catalunya
com «un dels elements de
competitivitat del nostre
país», i va dir que «des de
finals del 2009 hi ha indicis que la producció industrial s’està recuperant».
Cándido Méndez va explicar que la mesura prioritària per reactivar l’economia és que els bancs i les
caixes tornin a concedir
més crèdit. El PP va criticar aquesta reunió d’ahir, i
Sánchez-Camacho va matisar que «Montilla pretén
condicionar la cimera amb
un preacord amb els agents
socials al marge dels partits polítics».

CiU presenta una esmena de
retorn a la llei de vegueries
O.A-E. / Barcelona

●

CiU ha materialitzat la
seva oposició a la llei de
vegueries amb la presentació d’una esmena a la totalitat. El projecte elaborat
pel govern, que divideix el
país en set vegueries, es
debatrà per primer cop al
Parlament en el ple
d’aquesta setmana. L’esmena de retorn de CiU
s’afegeix a la ja presentada
pel PP, però amb els vots
dels socis del tripartit la

norma superarà sense problemes el primer tràmit
parlamentari.
El secretari general
d’Unió, Josep Maria Pelegrí, va argumentar que «no
és el moment» de debatre
la divisió del territori perquè els «esforços» del govern i els partits s’han de
centrar en la crisi. A més,
va criticar que la norma no
suprimeixi cap altra administració, en referència a
les diputacions i als conse-

lles comarcals; cosa que,
segons va denunciar, multiplicaria la «burocràcia».
Per Pelegrí, l’impuls
que l’executiu ha fet a la
llei de vegueries és degut a
l’«agonia» que l’afecta en
ple «final de mandat». «Hi
ha molts nervis al govern
per veure quantes lleis s’aproven», va rematar.
El ple que comença demà també aprovarà definitivament la llei de consultes populars.
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Duran atribueix a un «error»
de comptabilitat la multa per
una donació anònima il·legal
Acusa Tura d’intensificar el zel sobre les fundacions d’UDC
ODEI A.-ETXEARTE / Barcelona

●

No hi va haver cap donació anònima illegal sinó un «error» de comptabilitat
d’Unió. Josep Antoni Duran i Lleida va
atribuir ahir a una errada en els comptes
El finançament d’Unió
continua en el punt de mira. Però mentre que la resta
de partits continuaven carregant contra els socialcristians, Duran va sortir
en defensa dels seus
comptes. Va negar que
UDC rebés el 2006 una
donació anònima que tripliqués el límit aleshores
permès i per la qual ha estat multada pel Tribunal de
Comptes. D’acord amb les

del 2006 la irregularitat per la qual el Tribunal de Comptes ha multat el partit amb
més de 271.000 euros. També va acusar
Justícia d’intensificar el «zel» sobre les
fundacions vinculades als socialcristians.

al·legacions que la formació va remetre a l’ens fiscalitzador, i que el tribunal
va trobar en el seu moment
poc acreditades, Duran va
atribuir a un «error» en la
declaració dels números
del partit que hi figurés un
donatiu de 196.000 euros.
Segons va dir, es tracta de
tres partides diferents provinents de la recaptació de
les intercomarcals del partit a Lleida, Girona i Tarra-

gona que no es van desglossar com a tals «per la
necessitat de pagar l’impost de transmissions patrimonials» per la compra
de la nova seu nacional
d’Unió. El secretari general del partit, Josep Maria
Pelegrí, va reiterar que el
partit no ha rebut l’expedient sancionador corresponent a la multa que figura en l’últim informe del
Tribunal de Comptes.
PUBLICITAT

119001-993466T

ANUNCI
d’informació pública de la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de la connexió elèctrica del projecte constructiu de l’endegament del tram final de riu Ridaura, al terme municipal de Castell-Platja d’Aro (E-AA-00277-P).
Vist que l’aprovació definitiva del Projecte constructiu de l’endegament del tram final de riu Ridaura, al terme municipal de Castell-Platja
d’Aro. Tram IV: PK 0+000 a PK 1+100 (Baix Empordà), per la Resolució de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 26 de juliol de
2006, du implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats, correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’ocupació urgent, amb l’obertura prèvia d’un període d’informació pública.
La Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 26 de febrer de 2010, ha dictat que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquest Anunci, dels béns i els drets afectats per l’execució de la connexió de servei elèctrica del
Projecte constructiu de l’endegament del tram final de riu Ridaura, al terme municipal de Castell-Platja d’Aro. Tram IV: PK 0+000 a PK
1+100 (Baix Empordà), als efectes que preveu l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, en relació amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.
Es publica d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions durant un
termini de quinze dies, per esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels
seus titulars, en hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4 –Platja d’Aro–, 17250 Castell-Platja d’Aro.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, carrer Ciutadans, 11, 17004 Girona.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, carrer Ultònia, 10-12, 17002 Girona.
Barcelona, 5 de març de 2010
Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics
Annex
Terme municipal de Castell-Platja d’Aro
Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 73.
Polígon: 5.
Titular: Carbó Torrent, Concepció.
Superfície de servitud, en m2: 606.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.107.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 72.
Polígon: 5.
Titular: Xargay Mariscot, Maria.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.937.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 74.
Polígon: 5.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície a expropiar, en m2: 3.
Superfície de servitud, en m2: 218.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 797.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 50.
Polígon: 5.
Titular: Vergeli Reixach, Ana; Vergeli Reixach, Concepción.
Superfície de servitud, en m2: 20.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 91.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 51.
Polígon: 5.
Titular: Pi Sais, Carmen.
Superfície a expropiar, en m2: 36.
Superfície de servitud, en m2: 51.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 348.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 6.
Parcel·la: 46.
Polígon: 5.
Titular: Cama Ramot, Asunción.

Josep Antoni Duran i Lleida, en un míting a Barcelona. / QUIM PUIG

Qüestiona el PSOE i el
Duran també va al·legar,
en declaracions a Catalunya Ràdio, que el seu és
un dels pocs partits que
«ho fa bé» i que declara
tots els ingressos. «És
impossible que un dels
partits més petits en termes parlamentaris d’Espanya sigui el que més
ajudes té, això vol dir que
altres partits ho canalitzen d’altres maneres», va

assenyalar.
Sobretot
quan es tracta de formacions, va afegir-hi, com
ara el PSOE i el PP, que
sufraguen cada setmana
«grans mítings». Per Duran, a tots els costa aconseguir diners i el del finançament és un problema sense resoldre.
El líder dels socialcristians va acusar igualment
el Departament de Justícia, que capitaneja Mont-

serrat Tura, d’intensificar el «zel» sobre les fundacions vinculades a
Unió i que es mantenen
sota les investigacions de
la justícia. Tura va negarho rotundament i va demanar a Duran que tingui
la seguretat que les fundacions amb les quals el
partit està implicat de
manera directa o indirecta tinguin «les coses segons determina la llei».

Superfície de servitud, en m2: 70.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 445.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 7.
Parcel·la: 42.
Polígon: 5.
Titular: Reixach Roselló, Jorge; Puig Puig, Montserrat.
Superfície a expropiar, en m2: 21.
Superfície de servitud, en m2: 83.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 310.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 8.
Parcel·la: 41.
Polígon: 5.
Titular: Codolar Auger, Maria Lluïsa.
Superfície de servitud, en m2: 265.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.550.
Naturalesa: Rústica.

El president del Parlament presenta avui el llibre #Política 2.0. / ACN

Benach defensa un canvi d’actitud
política per combatre la desafecció

Finca de projecte núm.: 9.
Parcel·la: 47.
Polígon: 5.
Titular: Perramon Presas, Luis.
Superfície a expropiar, en m2: 24.
Superfície de servitud, en m2: 222.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.550.
Naturalesa: Rústica.

E. BELLA / Barcelona

●

Finca de projecte núm.: 10.
Parcel·la: 9009.
Polígon: 5.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície de servitud, en m2: 445.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.173.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 11.
Parcel·la: 48.
Polígon: 5.
Titular: Cama Ramot, Asunción.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 47.
Naturalesa: Rústica.
(10.060.024)

Un canvi d’actitud en la
política per adaptar-se als
nous temps i poder reduir
la distància creixent entre
la classe política i la ciutadania. El president del Parlament, Ernest Benach,
presenta avui el llibre #Política 2.0, en què advoca
per aquesta tesi i fa una
profunda defensa de les
noves tecnologies per
combatre la desafecció. El

canvi de «mentalitats»
passa necessàriament perquè els partits siguin conseqüents amb les seves
promeses. En aquest sentit, Benach deplora que no
s’hagi aprovat la llei electoral, que no s’eliminin els
blocs electorals als mitjans públics, que no s’implantin les urnes mòbils o
que no s’estengui el vot
electrònic com a fórmula
per incentivar la participa-

ció en el comicis. Benach
alerta, però, que el canvi
de paradigma «primer és
una qüestió de mentalitat i
després, de tecnologia».
«La política del segle XXI
s’ha de fer diferent», diu.
En el llibre, publicat també en format digital, el president defensa que els partits que rebin fons privats o
no justifiquin suficientment els seus comptes no
rebin subvencions.
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El CGPJ demana al govern el màxim
respecte per la funció dels jutges

l’anàlisi | LLUÍS FALGÀS

Diu que les mostres de suport a Garzón creen desconfiança en un poder bàsic de l’Estat

l clima social i laboral està per poques bromes i s’espera que es vegin resultats de la cimera de Zurbano de la setmana passada a
Madrid i també de l’acord estratègic que s’ha de fer
divendres vinent a Barcelona. Aquestes dues reunions van sorgir després dels debats parlamentaris
que va haver-hi al Congrés i al Parlament de Catalunya per abordar la crisi econòmica i l’atur. Uns
plens que van aportar bones intencions amb poques
solucions i no gaire res més que les convocatòries
amb diferents formats dels grups polítics amb els
sindicats i la patronal.
A la reunió de Zurbano de Madrid només hi ha
hagut entre els presents algunes coincidències. Fins
ara la crisi econòmica i l’atur no han fet moure les
postures polítiques per una raó tan simple que el
PSOE vol seguir governant i el PP vol fer-ho a les
pròximes eleccions. És a dir, d’aquí a dos anys. Ara
que han passat uns dies s’ha vist que al palauet de
Zurbano de Madrid, un palau on hi van néixer Fabiola de Bélgica i el seu germà, Jaime de Mora y
Aragón –un personatge que va morir fa quinze anys
i era catalogat oficialment com un aristòcrata de
l’Espanya catxonda–, en aquell indret que avui no
té res a veure amb aquella família, s’hi ha organitzat una escenografia que ha servit per fer l’acord de
continuar apostant pel totxo, encara que amb una
nova versió que significarà que des del govern es
donaran facilitats per a la rehabilitació d’habitatges.

AGÈNCIES / Madrid

●

El Poder Judicial va fer pública ahir
una declaració institucional per exigir
als responsables polítics el màxim
respecte a la funció dels jutges i adverLa declaració del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ), feta pública ahir,
no fa al·lusió a cap responsable polític concret, però
es produïa l’endemà que el
president espanyol, José
Luis Rodríguez Zapatero,
hagués elogiat el «coratge» davant d’ETA del jutge Baltasar Garzón, contra
el qual hi ha tres causes penals obertes al Suprem.
També van voler defensar
el magistrat els ministres
de l’Interior i Justícia, Alfredo Pérez Rubalcaba i
Francisco Caamaño. La
declaració assenyala que,
«en relació amb les informacions, comentaris i opinions que, en els darrers
dies, s’han produït sobre
determinades actuacions
judicials que se segueixen
al Suprem i l’Audiencia
Nacional», el CGPJ, màxim òrgan de govern de
jutges i magistrats, «des de
la més absoluta defensa de
la llibertat d’expressió»,
exigeix també «el màxim
respecte, nacional i internacional, cap a la independència i la funció jurisdiccional dels jutges i tribunals espanyols». L’escrit
hi afegeix que els jutges
tenen i tindran sempre «tot
el suport i la defensa del

tir de l’«immerescut efecte deslegitimador» que les manifestacions fetes
en els últims dies podrien arribar a
provocar, en al·lusió a les declaracions
de suport al jutge Baltasar Garzón i a

Els que volen manar
i els que no

E

la tèbia reacció del govern espanyol
respecte als comentaris del govern veneçolà contra l’Audiencia Nacional
per la denúncia feta de col·laboració
amb ETA i les FARC.

Rajoy acusa
Zapatero de
pressionar el
Suprem

El president del CGPJ i del TS parla amb De la Vega. / EFE

Consell General del Poder
Judicial».
El CGPJ reitera, a més,
que «el desenvolupament
de la funció judicial requereix un clima serè per a
l’exercici més adequat», i
aquest clima, segons hi
afegeix, «resulta difícilment compatible amb
aquelles manifestacions
que produeixen un immerescut efecte deslegitimador de la feina dels jutges
en conjunt, la qual cosa
provoca la desconfiança

en un poder bàsic de l’Estat». Per tot plegat, el
CGPJ considera «indispensable» que els comentaris que fan referència a
actuacions judicials, sobretot quan procedeixen
de responsables polítics,
es facin «des de les coordenades de màxim respecte institucional que han de
presidir les relacions entre
els poders públics, sense
mirar d’influir en els processos judicials que hi ha
en curs».

● Destacats responsables
polítics, entre els quals el
president espanyol, José
Luis Rodríguez Zapatero,
van defensar el cap de setmana passat el jutge Baltasar Garzón i van criticar
que es permeti a Francisco
Correa, acusat de ser el cap
de la trama Gürtel, que ha
esquitxat diversos dirigents del PP, querellar-se
contra el magistrat, i que el
ministre d’Afers Estrangers de Veneçuela, Nicolás Maduro, hagués vinculat el jutge de l’Audiencia Nacional Eloy Velasco
amb el franquisme i el PP.
Precisament, el líder
d’aquesta formació, Mariano Rajoy, va carregar
contra Rodríguez Zapatero i el va acusar de «pressionar» el Suprem amb la
defensa de Garzón i de no
haver defensat Velasco
dels «insults» del president veneçolà, Hugo Chávez. El líder del PP va reclamar a Rodríguez Zapatero explicacions sobre la
polèmica amb Veneçuela.

Sense pactes
No hi ha hagut pactes de Zurbano i això significa que
la picabaralla política entre els dos partits majoritaris
seguirà essent el principal punt de l’ordre del dia al
marge que vagi o no vagi bé l’economia. El fet que la
discussió sigui permanent del PSOE i del PP pot donar ales al Congrés al grup català de CiU, que intenta
buscar la centralitat del debat, que en aquests moments vol dir aproximar-se al govern de torn. L’estil
que més crispa els socialistes catalans del Congrés.
Una situació que esdevé un clàssic de la política en
època electoral catalana.
Divendres vinent hi haurà la reunió del pacte estratègic al Palau de la Generalitat. Té la mateixa finalitat que l’espanyola, trobar solucions a la crisi i a
l’atur. De moment, no sembla que tingui l’escenografia.

Pajín adverteix a Veneçuela Aído recorda que les Corts
que es inacceptable dir
estan a favor de la nova llei
«màfia» a Aznar
de l’avortament
EFE / Madrid

●

La secretària d’organització del PSOE, la senadora Leire Pajín, va qualificar ahir d’«inacceptable» que es «digui màfia»
a l’expresident espanyol
José María Aznar o qualsevol altres representant
de l’estat de dret i va demanar «absolut respecte»
per a l’excap de l’executiu
i per al jutge de l’Audiencia Nacional Eloy Velasco, el qual va denunciar en
un acte judicial que el govern veneçolà «coopera»
amb ETA i les FARC. La
secretària d’organització
del PSOE es va pronunciar
així després que diumenge
el ministre veneçolà

d’Afers Estrangers, Nicolás Maduro, hagués acusat
el magistrat d’estar vinculat a la «màfia» de l’expresident Aznar, per haver
acusat al govern de Veneçuela d’haver donat cobertura a una suposada col·laboració entre ETA i les
FARC. La dirigent socialista va deixar clar que
aquest atac «no es pot acceptar» i va aprofitar per
destacar que els socialistes
actuen amb «coherència» i
sempre surten en defensa
de tots els expresidents,
inclòs Aznar, tot i que ell
no sempre faci el mateix
amb el govern presidit per
José Luis Rodríguez Zapatero.

EFE / Madrid

●

La ministra d’Igualtat,
Bibiana Aído, va manifestar ahir el seu «màxim respecte per les manifestacions», però va voler recordar que «les Corts, que
són el màxim representant
de la sobirania popular,
també s’han manifestat i
ho han fet a favor» de la
nova llei de l’avortament
«amb un ampli acord». Aído, que es va pronunciar
en declaracions a RNE en
relació amb les manifestacions que es van celebrar
diumenge en diverses ciutats de l’Estat espanyol
contra la nova normativa,
va afirmar que aquesta llei
«és més segura, ofereix

més garanties, tant a les
dones com als professionals, és més semblant a les
dels països del nostre entorn i posa un límit on no
hi era». Aquesta llei, va dir
la ministra, «aposta per la
prevenció i l’educació sexual amb l’objectiu de reduir el nombre d’embarassos no desitjats i el nombre
d’avortaments». Aído va
fer aquestes declaracions
abans de viatjar a Brusselles per presidir amb el ministre Celestino Corbacho
la reunió de ministres
d’Ocupació i Afers Socials de la UE, per definir
l’acció i les eines de l’estratègia europea contra la
violència de gènere.

El govern iranià
proposa la creació
d’una «unió asiàtica»
EFE / Teheran

●

El ministre iranià d’Afers Estrangers, Manucher
Mottaki, va proposar ahir
la creació d’una «unió
asiàtica» i l’establiment
d’un fons comú d’inversió
a l’Àsia central i el Caucas. En declaracions divulgades per la premsa local, el cap de la diplomàcia
iraniana va afirmar que
una organització d’aquest
tipus és necessària per tal
de neutralitzar la influència de les grans potències
estrangeres a la zona.
«Agrupacions regionals
com ara el Consell de Cooperació del Golf (CCG),
l’Organització de Cooperació Econòmica (ECO) i

l’Associació de nacions
del
sud-est
asiàtic
(ASEAN) han aplanat el
camí cap a la convergència
i ara ha arribat el moment
de fundar una unió asiàtica», va afirmar. «Les grans
potències intenten crear
crisi en diferents regions i
s’oposen a la creixent convergència dels estats del
sud», va explicar Mottaki
a l’inici a Teheran d’una
conferencia sobre el futur
de l’Àsia Central i el Caucas. En aquest sentit, va
subratllar que la Unió
Africana i la unió de països llatinoamericans es
van crear de la mateixa
manera i poden servir de
model.
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902 22 10 10
de dilluns a divendres

www.clubdelsubscriptor.cat
club@elpunt.cat

Matins
de 8 a 2
Tardes
de 4 a 6

ESPECTACLE FAMILIAR

ELS CINEMES
OFERTA 2x1

Maduuuixes

DE DILLUNS A DIJOUS
(excepte festius, vigílies
o preus especials)

LLOC: Teatre l’Ateneu de Celrà
DIA I HORA: Diumenge 21 de març, a les 12 del migdia
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 5 €

TEATRE INFANTIL

Minimal Màgic
Una casa de la població d’Okcular ensorrada després del terratrèmol. / EFE

Teia Moner

OCINE Girona

Espectacle de màgia, objectes i titelles. Sense paraules

Preu de l’entrada: 6 €

LLOC: Teatre Auditori La Gorga de Palamós
DIA I HORA: Diumenge 14 de març, a les 6 de la tarda

Platja d’Aro
Preu de l’entrada: 6,20 €

OFERTA LIMITADA
1 entrada gratuïta per targeta

GASTRONOMIA

Restaurant Vinil

Un terratrèmol de 6 graus a
l’est de Turquia causa la mort
de com a mínim 57 persones

Menú especial nit

Cinebox Salt
Espai Gironès

OFERTA 2x1 LIMITADA. Preu del menú
especial nit: 16,90 € (beguda no inclosa).
Cal fer reserves al 972 21 64 40

Preu de l’entrada: 5,90 €

Almenys 57 persones van morir i un
centenar més van resultar ferides en un
terratrèmol de 6 graus a l’escala de
Richter que va tenir lloc ahir a la matina-

Concert Jam amb

The Blacktones
LLOC: La Mirona de Salt
DIA I HORA: Diumenge 21 de març, a 2/4 de 8 de la tarda
OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 5 €

Cat Cinemes
Figueres

«PERFORMANCE»

Preu de l’entrada: 6,50 €

El caso del espectador
Maria Jerez
LLOC: Auditori de La Mercè de Girona
DIA I HORA: Dijous 11 de març, a les 9 del vespre
OFERTA
Preu de l’entrada: 5 €

PARCS

Cabanes als arbres

Cinemes
Olot

Dormir als arbres
LLOC: Carretera de Vallclara, a Sant Hilari Sacalm

Preu de l’entrada: 5,50 €

OFERTA 2x1. Preu per nit: 57,50 € (esmorzar inclòs)
Per a més informació: www.cabanesalsarbres.com o
www.clubdelsubscriptor.cat
Reserves: 625 411 409

DANSA

Los cosacos del Don

OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 39 euros (Platea A)

El Punt no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

902 22 10 10

Atenció al client

A través dels
1.600 punts de
ServiCaixa

Cost: 1 euro x tiquet. La primera vegada
cal demanar el vostre PIN d’accés al
902221010. Aquest PIN és estrictament
personal. Quan trobeu aquest símbol,
també podreu trucar al Club del
Subscriptor per accedir al mateix servei.

902 45 60 00

Directament
amb
la targeta de
subscriptor

i també: atencioclient@elpunt.cat
801175-991596B

da a la província oriental turca d’Elazig.
Una desena de pobles de la zona van resultar greument afectats, i molts dels edificis es van esfondrar a conseqüència del
sisme.

Molts edificis d’aquesta
empobrida regió es van esfondrar, per la qual cosa
s’hi va haver d’enviar ambulàncies d’altres províncies per traslladar ferits.
El terratrèmol va tenir
lloc a cinc quilòmetres de
profunditat i es va notar a
les veïnes províncies de
Tunceli, Diyarbakir i
Malatya, on es va estendre
el pànic entre la població.
«La situació és horrible,
la gent està amagada. Plou
i hi ha boira, ningú pot tornar a casa», va explicar hores després del sisme Yasar Cagribay, director general de la Mitja Lluna Roja a Elazig.
Muammer Erol, governador d’Erazig, va explicar que almenys deu po-

bles de la comarca havien
resultat greument afectats
pel terratrèmol, amb la
majoria dels habitatges danyats.
El ministre portaveu del
govern turc, Cemil Cicek,
juntament amb altres ministres, es va desplaçar
d’urgència a la zona afectada pels sisme.
La regió d’Anatòlia
Oriental és la principal zona d’activitat sismològica
de Turquia, on es produeixen terratrèmols d’una
gran magnitud. El pitjor
sisme de la història turca,
de 7,9 graus, va tenir lloc
el 1939 a Erzincan i va
causar la mort de 33.000
persones. A Turquia es
produeixen uns 2.000 terratrèmols l’any.

La junta militar birmana aprova fer
els primers comicis en vint anys
●

LLOC: Auditori de Girona
DIA I HORA: Dijous 11 de març, a 2/4 de 9 del vespre

Preu de l’entrada: 5,50 €

L’observatori sismològic
Kandilli d’Istanbul va informar que l’epicentre del
terratrèmol, que va colpejar la regió a les 4.32 de la
matinada, havia estat a la
comarcar de Karakocan.
Hores després es van registrar almenys deu rèpliques de 2,1 a 4 graus, i una
de superior als 5 graus.
La delegació del govern
d’Elazig va assenyalar que
el nombre de morts era de
moment de 57, però que
podia augmentar perquè
no havien aconseguit establir contacte amb algunes
poblacions de les muntanyes de la regió. Dels més
de cent ferits, es calculava
que una desens estaven
greus, ingressats en diversos hospitals de la regió.

EFE / Londres

80 artistes

Cinema Truffaut
Girona

EFE / Ankara

●

BLACK MUSIC FESTIVAL 2010

Cal trucar per
fer la reserva

Molts habitatges de la zona s’han esfondrat

LLOC: Restaurant Vinil (c/ Cort Reial, 17 de Girona)
DIA: Dijous 11 de març

La junta militar birmana
va aprovar la legislació
electoral que aplanarà el
camí perquè se celebrin a
final d’aquest any eleccions generals i, tot i que
no es van donar a conèixer
els detalls, és probable que
inclogui qüestions com
ara el nombre de candidats
que podran presentar-se
per cada districte electoral
i la manera de realitzar la
campanya electoral.

La junta tampoc va assenyalar la data per dur a
terme els comicis, tot i que
amb anterioritat s’havia
explicat que podrien celebrar-se abans d’acabar
aquest any.
D’altra banda, les autoritats han deixat clar que la
líder opositora Aung San
Suu Kyi no pot presentar-s’hi i el seu partit no ha
confirmat si prendrà part
en les primeres eleccions
generals que es faran en

aquest país asiàtic en vint
anys. Les cinc noves lleis
es publicaran avui amb
tots els detalls, segons van
informar mitjans birmans
recollits ahir per la BBC.
Les últimes eleccions
generals a Birmània, celebrades el 1990, van ser
guanyades per una majoria
aclaparadora pel partit de
Suu Kyi, la Lliga Nacional
per a la Democràcia, però
la junta militar va anular el
resultat.
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Els enfrontaments religiosos i ètnics
a Nigèria causen 500 morts
EFE / Lagos

●

Moren 12 persones
en dues explosions a
l’Afganistan

Autònoms,
comerços i empreses,
benvinguts!

EFE / Islamabad

L’explosió de dos artefactes casolans va provocar la
mort a 12 persones a la província de Badgdis, al nord-oest
de l’Afganistan. D’altra banda, almenys 12 persones van
morir i 65 més van resultar ferides en un atemptat suïcida
amb cotxe bomba al Pakistan.

EFE / Bagdad

●

La comissió electoral
de l’Iraq calcula que, segons les primeres dades
rebudes, la participació
electoral en els comicis de
diumenge va superar el
60%. «No tenim una xifra
exacta, però crec que va
ser entre el 60 per cent i
una mica més del 60 per
cent», va afirmar la vicepresidenta de la comissió,
Amel Biraktar. Els iraquians van participar diu-

menge en unes eleccions
parlamentàries que van estar marcades per una sèrie
d’explosions i llançament
de granades, fonamentalment a Bagdad, que van
causar 38 morts i desenes
de ferits. L’Estat de Dret,
la llista encapçalada pel
primer ministre iraquià,
Nuri al Maliki, va assegurar anar al capdavant en el
recompte de vots a Bagdad
i al sud del país, predominantment xiïta.

Aquí, treballem pel seu compte. I ho fem pensant
en el seu benefici. Perquè gràcies a BS Negocis,
li oferim el més complet paquet de productes i
serveis financers especial per a qualsevol tipus de
treballador autònom, comerç o empresa. Tot en un.

• Compte

remunerat sense cap comissió
d’administració i manteniment

• Transferències nacionals (en euros) via BS Online
i ingrés de xecs gratuïts(1)

• Ofer ta de TPV en condicions preferents
• Fins a un 30% de descompte en assegurances
de negoci

• Pòlissa de crèdit en unes condicions preferents
• Rènting, lísing i préstecs en unes condicions

RBE núm.: 595/10
SabadellAtlántico és una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.

La participació en les
eleccions a l’Iraq, d’un 60%

Els periodistes que van
visitar la zona van afirmar
que hi havia centenars de
cadàvers als carrers de les
localitats atacades.
El Fòrum Cristià de
Consulta d’Ancians de
l’Estat de Plateau va acusar els militars del que estava passant, però van tardar dues hores a reaccionar i els musulmans ja havien marxat. La policia va
arrestar uns 22 sospitosos.

BS Negocis

●

morir i 65 van resultar ferides per un atemptat suïcida amb cotxe bomba contra un edifici del govern
del Pakistan que era la seu
d’un dels serveis secrets
del país. L’atemptat va tenir lloc a la ciutat de Lahore, a les portes d’una oficina de l’Agència d’Investigació Federal, una institució que ja havia estat atacada en dues ocasions
més. Segons sembla, els
guàrdies de seguretat van
detenir un homes que intentava entrar a l’edifici i
en aquest moment va fer
esclatar la bomba i va reduir a runa els dos edificis
de l’agència. A més, va
causar un forat d’entres sis
i nou metres.

que van causar 326 morts,
una acció organitzada per
matar musulmans. Els
conflictes tenen com a
protagonistes cristians i
musulmans i des de 1999
hi han mort unes 12.000
persones. La matança va
tenir lloc tot i que s’havia
imposat el toc de queda a
la zona des de les 6 de la
tarda fins a les 6 del matí
després de la violència del
gener passat a Jos.

PUBLICITAT

Un cotxe bomba causa la mort a onze
persones al Pakistan

Les explosions a l’Afganistan, que van tenir lloc
diumenge però van transcendir ahir, es van produir
a una carretera. La primera
va afectar un vehicle en el
qual viatjaven civils i va
causar la mort a deu d’ells,
mentre que la segona va tenir lloc moments després,
va tocar un vehicle policial
i va causar la mort a dos
agents. La província de
Badghis, situada al nordoest de l’Afganistan, és
una de les regions del país
on operen els talibans després que les operacions de
l’OTAN els hagués foragitat dels seus feus tradicionals, al sud del país.
D’altra banda, almenys
dotze persones més van

tar els habitatges de les localitats de Dogo Na Hauwa, Ratsat i Jeji matant a
tothom que hi havia dins,
principalment dones i
nens. Es creu que la matança, que va tenir lloc a
menys de dos quilòmetres
de la residència del governador de l’estat de Plateau,
va ser la resposta dels pastors als enfrontaments religiosos que es van produir a
la zona el gener passat i

preferents

• Ser vei d’assistència jurídica telefònica
• Por tal web exclusiu amb ofer tes per al seu negoci
(2)

o d’ús personal amb accés des de BS Online(2)

Informi-se’n a qualsevol de les nostres oficines,
trucant al 902 323 222 o a sabadellatlantico.com

SabadellAtlántico
El valor de la confiança

119394-992757F

Un agent mira el cotxe que va explotar a Lahore. / EFE

El nombre de víctimes
dels enfrontaments ètnics i
religiosos que van tenir
lloc diumenge prop de Jos,
al nord de Nigèria, puja a
500, segons va anunciar
ahir el portaveu de les autoritats de l’estat de Plateaua, Gregory Yenlong.
Pastors musulmans de
l’ètnia fulani, armats amb
revòlvers, fusells, metralletes i matxets, van assal-

(1)Domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.
(2)Una quota anual gratuïta el primer any. Cost anual a par tir del segon any de 30 euros.
ARAG LEGAL SERVICES, S.L. és l’entitat encarregada del ser vei d’orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L. és l’entitat encarregada del ser vei
de descomptes i beneficis. Aquests ser veis seran prestats d’acord amb les condicions que aquestes entitats tinguin establer tes en cada moment, sense
inter venció ni cap responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A. El banc és aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació
dels ser veis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El ser vei
d’orientació jurídica telefònica no abastarà les qüestions o possibles incidències de l’activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses
del grup Banc Sabadell, filials o par ticipades.
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Seleccionen el
jurat per jutjar el
veí de Banyoles
que en va matar
un altre d’un tret

PUNT DIVERS

Mantenen els càrrecs contra l’assistent
del Sant Hilari acusat de violar un menor

● Girona.

El tribunal del
jurat va seleccionar ahir
el matí els onze membres –nou titulars i dos
suplents– que aquesta
setmana hauran de jutjar el veí de Banyoles,
Ismail Abouyaala, acusat d’homicidi per haver mort un altre veí de
la població d’un tret.
Les acusacions i la defensa del cas d’Ismail
Abouyaala,
acusat
d’homicidi per la mort
a trets de Farid Rachid a
Banyoles el 31 de gener
del 2008, van acordar la
petició única de 10 anys
de presó per a l’acusat
amb els atenuants de
confessió dels fets i de
reparació del dany. Tot
i l’acord, s’ha hagut de
convocar el jurat popular perquè en tractar-se
d’un cas sumarial, que
tramita casos greus que
comporten penes superiors a 6 anys de presó,
no està previst el judici
de conformitat. El judici comença avui. / F. B.

Dotze detinguts
per tràfic de
droga al Montsià i
al Baix Ebre
● Tortosa. La Policía Nacional ha desarticulat
una xarxa que es dedicava al tràfic de droga
al Montsià i al Baix
Ebre. L’operació ha
permès la detenció de
dotze persones, la majoria de les quals de nacionalitat colombiana, i
la confiscació de més
d’un quilo d’haixix i
marihuana. Els agents
també han recuperat
1.400 euros en efectiu.
/ EL PUNT

El sorteig de
l’ONCE reparteix
a Barcelona més
de dos milions
● Barcelona.

El sorteig
de diumenge de l’ONCE va repartir més de
dos milions d’euros
(2.650.000) a Barcelona. El premi el va repartir un venedor del carrer
Guipúscoa, que va vendre 34 cupons premiats
amb 35.000 euros cadascun i una butlleta
premiada amb un sou
mensual de 6.000 euros
per als pròxims 25
anys. / A.G.
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Els testimonis vinculats al club de futbol sostenen que és impossible que ho fes
FIDEL BALÉS / Girona

●

Ramon Valls Bohills, l’home que fa 36 anys
que fa d’aplegapilotes del Club de Futbol Sant
Hilari, va negar ahir en el judici que hagués
violat un noi menor d’edat a les instal·lacions
L’acusat va sostenir que
quan l’equip local està jugant ell no es mou del seu
lloc al camp i es passa tot
el partit assegut a una cadira vermella al costat del
marcador, del qual també
n’és l’encarregat. Però el
menor, que va declarar a
porta tancada, va mantenir
el seu relat dels fets. Segons aquest, durant els
mesos entre el març i el
juny del 2008, l’acusat els
va obligar a masturbar-lo
diverses vegades i sis cops
el va penetrar per via anal,
unes vegades amenaçantlo posant-li un ganivet al
coll i unes altres gratificant-lo econòmicament
després de les amenaces.
El menor va explicar que
l’acusat, quan ja s’havia
iniciat el partit de futbol i
els vestidors estaven buits
i el personal, pendent del
partit, l’obligava a anar als
vestidors i allà l’obligava a
mantenir relacions sexuals.
Taques de sang
Els familiars del noi van
explicar que el menor va
canviar el caràcter de cop
i, com que el veien estrany,
els va costar, però van poder fer-li explicar el que
passava. La mare del menor va explicar al tribunal
que un cop que el noi va arribar a casa més tard del
normal es queixava que li
feia molt mal l’anus i que
no podia asseure’s. La dona va explicar que el seu
fill no li havia volgut ex-

del camp de futbol. L’home va assegurar que
durant els partits mai es mou del seu lloc perquè també és qui controla el marcador. Aquest
extrem també el van sostenir els diversos testimonis vinculats al club i, a més, van afegir que

si algun cop Valls abandonés el seu lloc durant
un partit no passaria desapercebut. Tot i això, el
ministeri fiscal va mantenir per a l’acusat la petició de 22 anys de presó. La defensa va demanar-ne l’absolució.
anava vestit amb el xandall de l’equip perquè era
el que marcava el seu reglament. Això es contradiu amb el fet que va sostenir el menor, el qual va formar que l’acusat anava
vestit amb pantalons texans i una camisa.
El menor es va referir a
un partit de futbol concret,
el Sant Hilari-Olot, com
un dels dies que segons ell
l’acusat el va violar. Però
tots els testimonis vinculats al club esportiu van assegurar que aquell partit
s’havia jugat a primers de
gener, un parell de mesos
abans que segons el noi
l’acusat l’hagués obligat a
mantenir relacions sexuals.

Ramon Valls, declarant al judici, celebrat ahir a l’Audiència. / FIDEL BALÉS

plicar que li havia passat,
però ella es va adonar que
el noi tenia rascades a les
cuixes i al coll i que tenia
taques de sang a la roba interior.
Els metges forenses que
van examinar el menor dos
mesos després dels fets denunciats no van apreciar
cap lesió anal, però no van
descartar que n’hi hagués
pogut haver alguna anteriorment. Segons els forenses, en una primera penetració anal es podria haver produït un ensangonament, però la lesió es podia
haver resolt sense necessitat d’anar al metge.
Els pèrits psicòlegs que

van explorat el menor van
manifestar que el noi en el
seu relat, molt ordenat, va
exposar una experiència
viscuda, compatible amb
el relat que feia dels fets.
«És impossible»
Els testimonis vinculats al
club de futbol que van declarar, dos jugadors, un
entrenador i un delegat de
camp, van assegurar que
mai l’acusat abandonava
el seu lloc al camp. Segons
aquestes versions, era impossible que l’acusat ho
pogués fer sense passar
desapercebut, perquè era
qui controlava el marcador
dels gols i, sobretot, per-

què era qui tornava les pilotes al camp quan aquestes en sortien. D’altra banda, aquests testimonis
també van explicar que en
el supòsit que l’acusat hagués deixat el seu lloc i hagués anat als vestidors, es
veia obligat a donar tota la
volta al camp de futbol i de
passar entre el públic per
accedir-hi. D’altra banda,
també van indicar que durant el partit els vestidors
estan tancats i que no s’hi
pot accedir de cap més manera que demanant al cuidador que en faciliti l’accés. Aquests testimonis
també van explicar que
l’acusat durant els partits

Fotos a la cartera
El ministeri fiscal va insistir a l’acusat sobre unes fotografies de menors que li
van trobar a la cartera i ell
va explicar que es tractava
de fotografies de futbolistes dels equips inferiors
que li havien sobrat quan
havia anat a tramitar les seves fitxes. El coordinador
del futbol de base del Sant
Hilari va confirmar al tribunal que en alguna ocasió
havia encarregat a Valls
que anés a tramitar les fitxes. El judici va quedar
ahir vist per a sentència
després que el ministeri
fiscal hagués mantingut la
seva petició de 22 anys de
presó per a l’acusat i que la
seva defensa n’hagués demanat l’absolució.

Detinguts a Manresa per còpia de CD
i DVD i distribució en altres països
A. GALA / Manresa

●

La Policía Nacional ha
detingut tres homes d’origen africà que es dedicaven a la còpia massiva de
CD i DVD i a la posterior
distribució a l’Estat i altres
països europeus. Els tres
detinguts estaven installats en un pis de Moià (Bages), després d’haver
aconseguit fugir, setmanes
abans, d’una operació de la
Policía Nacional en un pis
de Granollers en què es

van trobar milers de còpies
de material multimèdia i
tot tipus de màquines.
Durant el registre al domicili de Moià, els agents
van intervenir uns 30.000
CD i DVD d’actualitat, i
una torre d’ordinador amb
dotze gravadores i diverses
fotocopiadores de gran potència. Una bona part del
material recuperat estava
en anglès, un fet que va fer
sospitar als agents que els
CD i DVD eren distribuïts

en altres països estrangers,
probablement cap a altres
ramificacions de la xarxa
africana. L’operació policial es manté oberta per tal
d’aclarir aquest possible
vincle.
Els tres detinguts estan
acusats d’un presumpte
delicte contra la propietat
industrial. L’operació, batejada com a Blaky, ha estat coordinada pel jutjat
d’instrucció número 1 de
Manresa.

Part del material recuperat per la Policía Nacional.
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Un informe de CCOO i la UGT
constata que les dones guanyen
prop d’un 30% menys que els homes
Un 58,5% del conjunt de les dones cobra menys de 1.200 euros mensuals
EL PUNT / Barcelona

●

Des de CCOO i la UGT, per la
commemoració del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, es va publicar un estudi que posa de manifest

dones ocupa un càrrec de directiu i el
58,5% del conjunt de les dones cobren menys de 1.200 euros mensuals, mentre que en el cas dels homes la mitjana és del 40,2%.

LA SITUACIÓ DE LA DONA EN EL MERCAT DE TREBALL
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00,8
,8
0,55 0,

3,
,2
3,2

im
mo
bil
iàr
ia
Pr
o
ad fes
mi sio
nis na
tra ls
tiu i
s
Ad
mi
nis
pú traci
bli ó
ca
do L
mè leu
sti re,
c i tre
d’a ba
ltre ll
s

24
2,4

C
ho ome
sta rç
ler i
ia
co Inf
mu orm
nic ac
ac ió
ion i
s

4,1
,

22,1
2,
,1
,1

00,9
0,
,9
Ind
ús
tria

2,7
,

Ag
ric
ult
ura

Segons l’informe, encara
que en els darrers anys hi
ha hagut un increment del
nombre de dones en la població activa, l’evolució de
la taxa d’activitat està molt
lluny d’assolir una participació igualitària entre homes i dones. L’estudi posa
de manifest que les diferències salarials entre homes i dones incrementen
segons augmenta el nivell
de renda. Pel que fa al 10%
de la població amb els salaris més baixos, en el cas
de les dones tenen un salari
inferior als 7.700 euros, i
en el cas dels homes, als
12.400 (uns 4.700 euros
més). Per contra, el límit
dels ingressos del 10% de
la població amb els salaris
més alts, en les dones se situa en els 32.900 euros i en
els homes en gairebé els
41.400 (uns 8.800 euros
més).
Per CCOO i la UGT, la
crisi afecta en termes d’activitat tant els homes com
les dones: els homes van
passar d’una taxa d’activitat de 71,91 el 2008 a 70
l’any 2009 i les dones de
55,07 a 54,83, respectivament. Gairebé un terç de
les dones estan en situació
d’inactivitat (un 29,9%,
dobla el percentatge d’homes inactius). Aquest fet
incideix en la participació
de la dona en el mercat laboral, no arriba al 60%
d’ocupades (en el cas dels
homes supera el 70%.

les desigualtats laborals que afecten
les dones, ja que, segons el seu informe, les dones guanyen prop d’un
30% menys que els homes. Segons la
valoració dels sindicats, 1 de cada 3

destrucció d’ocupació en
aquells sectors amb més
presència masculina.
CCOO i la UGT valoren
que no pot ser l’excusa per
fer invisible la situació
precària existent i persistent de les dones: «No hem

d’oblidar que la crisi és
conjuntural, però la desigualtat i discriminació
vers les dones treballadores és estructural i no canvia, sinó tot el contrari:
s’aguditza en contextos
econòmics adversos.»

Ebro Puleva ven el seu
La UE accepta la proposta
negoci làctic al grup francès de Berlín i París de crear
Lactalis per 630 milions
un Fons Monetari Europeu
EFE / Madrid

●

Ebro Puleva ha arribat a
un principi d’acord amb el
grup francès Lactalis per a
la venda del seu negoci
lacti, Puleva Food, per un
import de 630 milions
d’euros, segons ha anunciat
la
companyia.
D’aquesta manera, la signatura francesa es queda
amb el negoci de llet Puleva, una de les marques

capdavanteres en el mercat espanyol. Segons explica l’empresa, «després
d’aquest principi d’acord,
en les pròximes quatre setmanes es realitzaran les
auditories dels estats financers del negoci lacti
d’Ebro Puleva i es redactaran els definitius contractes de compravenda
sobre la base dels termes
inicialment acordats».

EFE / Brussel·les

●

La Unió Europea continua apuntalant l’estratègia
per plantar cara a l’especulació contra la moneda
única i per articular el rescat de països que, com
Grècia, puguin veure’s
amenaçats per una crisi
d’endeutament. La UE treballa amb França i Alemanya per crear un Fons Monetari Europeu, similar a

l’FMI, que encapçali
l’ajuda a aquests estats.
Com a contrapartida, s’establirien sancions més estrictes per als països que
sobrepassin els límits de
dèficit i deute, com la congelació dels fons estructurals, la retirada temporal
del dret de vot a les reunions ministerials de la
UE i, fins i tot, la suspensió temporal a l’eurozona.

La UE destina 100 milions a
microcrèdits per a desocupats
que creïn empreses
EFE / Brussel·les

●

La UE va aprovar ahir
formalment la creació
d’un mecanisme que facilitarà la concessió de 100
milions d’euros en préstecs a desocupats que vulguin començar un negoci,
«la primera mesura específica destinada a estimular l’ocupació després de
la crisi», va dir el ministre
de Treball, Celestino Corbacho. L’instrument permetrà la concessió d’uns
45.000 microcrèdits de
fins a 25.000 euros per estimular les iniciatives empresarials dels desocupats
i de les pimes ja existents.
De les mesures adoptades per la UE per fer front
a les conseqüències de la
crisi econòmica internacional, aquesta és «la primera que no està relacionada amb el sistema financer sinó amb l’ocupació»,
va destacar Corbacho.
«Hem de sortir de la crisi no només consolidant el
sistema financer, sinó generant ocupació i incorporant al mercat laboral totes
aquelles persones que durant tot aquest temps han
perdut la feina», va afirmar el ministre en arribar
al Consell d’Ocupació i
Política Social de la UE,
que se celebra a Brusselles.
La iniciativa adoptada
ahir està destinada a les
microempreses ja existents de menys de 10 tre-

balladors, i als desocupats
que vulguin començar un
negoci nou, va explicar
Corbacho.
Dels 100 milions d’euros de dotació del nou mecanisme, 60 milions provindran del programa Progress (destinat a ajudar els
desocupats) i els 40 milions restants arribaran
dels fons sense assignar
del pressupost de la UE
per Competitivitat, Creixement i Ocupació.
Alemanya va votar en
contra d’aquesta forma de
finançament en considerar
que el programa Progress
també està dirigit als grups
més vulnerables de la crisi
i que, per tant, dedicar una
part dels seus fons al nou
mecanisme en redueix
l’efectivitat.
Efecte palanca
Els 100 milions es repartiran en un període de
quatre anys i es pretén que
generi «un efecte palanca»
que mobilitzi fins a 500
milions d’euros disponibles en microcrèdits, gràcies a la cooperació amb
institucions com el Banc
Europeu
d’Inversions
(BEI).
El programa està dissenyat per beneficiar empreses que tenen menys de
deu treballadors i amb un
volum de negoci inferior
als dos milions d’euros, i
per a desocupats que vulguin fer-se autònoms.

L’índex d’atur de l’OCDE
augmenta un 2,2% i se
situa en el 8,3% el 2009
EFE / París

●

L’índex d’atur als països de l’Organització per
a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic
(OCDE) va pujar el 2009
fins al 8,3%, enfront del
6,1% registrat l’any anterior, segons va informar
ahir l’organització, que va
situar en el 8,8% l’increment de l’últim mes de desembre. El major índex
d’atur del «club dels països rics» es va registrar
l’any passat a l’Estat espanyol, amb un 18,1%, seguit de l’11,8% que van tenir Eslovàquia i Irlanda.
Els set països més industrialitzats van arribar a
un índex d’atur del 8%,
mentre que a l’eurozona
va pujar del 7,6% del 2008

al 9,4% el 2009, i per al
conjunt de la Unió Europea l’OCDE va dir que
l’atur va pujar del 7% al
8,9%.
L’OCDE indica també
que el seu índex d’atur va
augmentar lleugerament
el desembre passat, del
19,4% al 19,5%. A Mèxic,
l’índex d’atur del 2009 va
pujar fins al 5,5%, respecte del 4% de l’any anterior.
L’organisme va comunicar que ja té dades de
l’evolució de l’atur del gener, corresponents als Estats Units i el Canadà, que
mostren una baixada de
l’índex. Així, l’índex
nord-americà va caure del
10% del desembre al 9,7%
del gener, i al Canadà es va
reduir fins al 8,3%.
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El benefici de Caixa Catalunya cau un 59%
EFE / Barcelona

●

El benefici de Caixa Catalunya va caure un 59% el
2009, fins als 79 milions
d’euros, per la falta de
plusvàlues que sí que hi va
haver el 2008, fruit de la
venda de la participació
que la segona caixa catalana tenia en la concessionària d’autopistes Abertis.
L’exercici del 2009 ha
estat marcat pel control
que l’entitat va exercir sobre la morositat sobre ac-

tius, que es va mantenir en
el 5,3%. A més, l’entitat
d’estalvi, que impulsa una
fusió amb les caixes de
Manresa i Tarragona, va
destacar que té inversions
en companyies com Gas
Natural, Repsol, Applus i
la constructora Cedinsa,
que sumen 963 milions.
Els marges de Caixa Catalunya van baixar durant
el 2009: el d’interessos, un
7,2%; el marge brut, un

2,4%, i el d’explotació, un
0,9%. A aquesta caiguda
de marges s’hi van sumar
les dotacions per depreciació d’actius, que es van situar en 536,6 milions i que
també van perjudicar el
compte de resultats de la
segona caixa d’estalvis catalana.
El director general,
Adolf Todó, va explicar
ahir en la presentació dels
comptes que no han tras-

el comentari

EDUARD BATLLE

Amb un volum de 2.096 milions
d’euros, l’Íbex va registrar la setena
sessió consecutiva de guanys (0,53%):
es va anotar una altra jornada d’avanços, fins a arribar als 11.078 punts. En
el parquet espanyol, mentre Mapfre va
aprovar un nou pla de reinversió del dividend en accions i Gas Natural negociava un crèdit de 4.000 milions, Ebro
Puleva arribava a un acord per vendre
el seu negoci làctic a Lactalis. En el

Valor

mercat de divises, els comentaris del
president francès, Nicolas Sarkozy, a
favor de donar suport a Grècia van contribuir a sostenir l’euro al nivell d’1,36
dòlars. Sabadell va ser el valor més alcista (3,41%) seguit per Abengoa
(2,97%). En números vermells va destacar Mapfre, que va baixar un 1,58%
després d’aprovar un nou pla de reinversió del dividend en accions, que
comportarà l’emissió de fins a 73 milions d’accions.

Dif.: variació en euros entre el tancament de l’última sessió i el tancament de la sessió anterior; Dif. %: variació percentual entre el tancament de l’última sessió i el tancament de la sessió anterior; Màx.:
cotització màxima del dia, en euros; Mín.: cotització mínima del dia, en euros.

IBEX 35

▲

Bradespar Ord.
Vueling Airlines
Copel Pref.B
Inypsa Inf. y Proy. S.A.
Banc Sabadell
Renta Corp R. Estate

Últ.Euros

Dif.%

18,30
10,20
8,05
2,55
4,06
3,58

13,66
4,29
3,47
3,45
3,41
3,32

Màx.
19,98
14,96
88,35
13,78
34,59
31,21
4,18
7,70
6,68
10,67
20,38
3,65
14,55
15,90
22,53
26,49
7,19
9,80
14,15
11,76
6,25
3,19
2,43
45,90
15,48
2,94
18,49
5,43
38,74
17,94
6,47
10,50
43,90
10,79
18,12

Dif.
0,57
-0,05
0,01
0,32
-0,09
0,29
0,13
0,01
0,03
0,15
0,27
0,03
-0,12
0,07
0,00
0,22
0,03
-0,05
-0,03
0,07
0,04
0,00
-0,05
0,20
0,04
-0,05
-0,03
0,06
-0,10
0,22
0,06
0,04
-0,60
-0,08
0,07

Dif.%
2,97
-0,34
0,01
2,36
-0,26
0,94
3,41
0,13
0,49
1,43
1,36
0,75
-0,83
0,41
0,00
0,85
0,35
-0,49
-0,21
0,60
0,58
-0,06
-2,00
0,43
0,26
-1,58
-0,14
1,17
-0,25
1,22
1,00
0,34
-1,37
-0,71
0,39

Títols
Tancament(Euros)
Màx.
A. Domínguez
9,72
9,99
Afirma
0,27
0,28
Aguas Barna.
19,91
19,92
Aisa
1,42
1,49
Alba
38,34
38,57
Amper
5,58
5,79
Antena3
7,35
7,56
Avanzit
0,73
0,75
Azkoyen
2,94
2,95
Banco Pastor
4,64
4,70
Barón de Ley
34,45
34,50
Bayer
51,5
52,10
Befesa
19,95
19,99
Bodegas Riojanas
7,3
7,30
C. Occidente
15,42
15,76
C. Portland
19,76
19,94
CAF
428,7 429,00
CAM
5,83
5,85
Campofrío
6,54
6,72
Cepsa
20,97
21,07
CIE Automotive
3,3
3,30
Clínica Baviera
8,03
8,04
Codere
6,88
6,90
Corp. Dermoestética
2,79
2,84
CVNE
13,95
13,95
Dinamia
10,2
10,20
Dogi Int. Fabrics S.A.
0,64
0,64
Duro Felguera
7,33
7,48
E.del Zinc
1,05
1,05
EADS
15,81
16,07
Elecnor
11,35
11,40
Ence
2,15
2,32
Ercros
1,32
1,34

Mín.
9,25
0,27
19,90
1,40
37,80
5,50
7,29
0,73
2,91
4,58
34,40
51,35
19,60
7,22
15,26
19,40
427,10
5,80
6,49
20,92
3,25
7,95
6,75
2,78
13,95
9,77
0,64
7,31
1,05
15,62
11,14
2,12
1,32

Valor

Ence
Prisa
Inbesós
Volcan C.M.
Fluidra, S.A.
Amper

1 Euro = X Divises
1,366
0,902
123,480
1,463
9,679
7,442
8,049
1,402

Últ.Euros

Dif.%

2,15
3,07
1,25
9,18
2,64
5,58

-15,69
-6,98
-4,92
-3,47
-3,30
-2,96

Dòlar australià
Dòlar neozelandès
Zloty polonès
Forint hongarès
Corona eslovaca
Corona txeca
Corona estoniana

1,497
1,946
3,868
265,340
30,236
30,126
15,659

Febrer-2010
Tipus mitjà
Bancs
2,487
Caixes d’estalvi
3,025
Mitejana entitats de crédit
2,81
CECA
5,125
Míbor
1,253
Euríbor
1,225

Información facilitada por Inversis Banco. www.inversis.com

Día
Mín.
19,64
14,71
86,93
13,38
34,11
30,71
4,00
7,56
6,55
10,51
19,98
3,57
14,27
15,76
22,27
25,90
7,05
9,50
13,97
11,66
6,18
3,14
2,35
45,16
15,21
2,79
18,03
5,32
38,19
17,63
6,33
10,40
43,01
10,48
17,95

Día

Día
Dif.
0,30
-0,01
0,00
-0,02
0,24
-0,17
-0,12
-0,01
0,04
-0,09
-0,40
0,00
0,25
0,00
-0,09
0,36
-0,25
0,01
-0,18
0,01
0,00
-0,01
-0,02
-0,04
0,00
-0,05
0,00
-0,07
0,00
-0,01
0,15
-0,40
0,01

▼

TIPUS HIPOTECARIS

1 Euro = X Divises
Dòlar EUA
Lliura esterlina
Ien japonès
Franc suís
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Dòlar canadenc

culació, amb la qual cosa
els recursos de clients van
sumar 55.452 milions
d’euros, fet que representa
un increment del 4,4%.
Durant el 2009, Caixa
Catalunya es va adjudicar
1.200 milions d’euros
d’actius immobiliaris. Todó va explicar que l’entitat
va vendre 1.050 pisos el
2009, i amb això ha assumit unes pèrdues del 12%
del valor comptable net.

MAJORS BAIXADES

DIVISES

RESTA DEL MERCAT CONTINU
Día

Títols
Tancament(Euros)
Abengoa
19,95
Abertis
14,8
Acciona
87,51
Acerinox
13,65
ACS
34,2
Arcelor Mittal
31,1
Banc Sabadell
4,06
Banesto
7,64
Bankinter
6,59
BBVA
10,61
Bolsas y M.
20,19
Criteria CaixaCorp
3,63
Ebro Puleva SA
14,3
Enagas S.A.
15,84
Endesa
22,48
FCC
26,08
Ferrovial
7,12
Gamesa
9,63
Gas Natural
14,08
Grifols
11,75
Iberdrola
6,22
Iberdrola Renovables
3,16
Iberia
2,36
Inditex
45,7
Indra
15,31
Mapfre
2,8
OHL
18,08
Popular
5,38
Red Eléctrica
38,32
Repsol
17,89
Sacyr-Valle
6,46
Santander
10,43
Técnicas Reunidas
43,1
Tele 5
10,5
Telefónica
18,06

tallar Todó.
«Tenim 1.600 milions
de dotacions contra els
3.173 milions d’actius
dubtosos. I si la severitat
sobre els dubtosos fos del
30%, el doble del pitjor
que s’ha viscut mai al mercat espanyol, tindríem dotacions de sobres», va afegir el director general de
l’entitat. Todó també va
dir que l’entitat vol mantenir els clients de llarga vin-

MAJORS PUJADES

Setena sessió amb guanys
●

passat als clients la baixada de tipus per retenir els
clients d’alta qualitat, «cosa que ha provocat que el
marge d’interessos hagi
caigut un 7,2%, fins als
832 milions». «Per compensar això hem rebaixat
les despeses d’explotació
gairebé un 5%, que només
han sumat 633 milions
d’euros, un doble esforç
perquè ja va començar a
mitjans del 2008», va de-

Dif.%
3,18
-1,81
0,00
-1,39
0,63
-2,96
-1,61
-1,76
1,38
-1,90
-1,15
0,00
1,27
0,00
-0,58
1,86
-0,06
0,17
-2,68
0,05
0,00
-0,12
-0,29
-1,42
0,00
-0,49
0,00
-0,95
0,00
-0,06
1,34
-15,69
0,69

Títols
Tancament(Euros)
Europac
3,95
Faes Farma
3,95
Fersa Ener. Renovables 2,01
Fluidra, S.A.
2,64
Funespaña
7,25
Gen. Alq. Maquinaria
3,08
Gral. Inversión
1,7
Grupo San José
6,72
Guipuzcoano
5,8
GuipuzcoanoA
8,71
Iberpapel
10,58
Inbesós
1,25
Indo Internac.
1,29
Inm.Colonial
0,13
Inmobiliaria del Sur, S.A.
17
Inypsa Inf. y Proy. S.A.
2,55
Jazztel
2,88
Laboratorios Almirall, S.A.10,12
Levantina Obras
8,41
Lingotes
3,61
Martinsa-Fadesa, S.A.
7,3
Mecalux
14,75
Metrovacesa
12,91
Miquel y Costas
16,5
Montebalito, S.A.
3,9
Natra
2,3
Natracéutical S.A.
0,47
NH Hoteles
3,14
Nicolás Correa
2,15
Pescanova
22
Prim, S.A.
7
Prisa
3,07
Prosegur
33,51

Màx.
4,04
4,00
2,05
2,77
7,28
3,23
1,70
6,99
5,88
8,71
10,65
1,27
1,30
0,13
17,00
2,66
2,92
10,14
8,56
3,50
7,30
14,76
13,49
16,74
3,90
2,33
0,48
3,24
2,16
22,00
7,04
3,40
34,17

Mín.
3,94
3,91
2,01
2,63
7,20
3,06
1,70
6,61
5,75
8,71
10,26
1,24
1,28
0,13
17,00
2,42
2,84
9,99
8,31
3,50
7,30
14,74
12,90
16,22
3,68
2,25
0,46
3,14
2,13
21,51
6,86
2,98
33,19

Dif.
-0,04
0,03
-0,04
-0,09
-0,03
-0,05
0,00
-0,16
-0,09
0,00
0,22
-0,07
-0,01
0,00
-0,44
0,09
0,01
0,12
-0,03
0,00
0,00
0,01
0,11
-0,20
0,10
0,04
0,00
-0,07
0,03
0,10
0,07
-0,23
-0,59

Dif.%
-1,00
0,64
-1,95
-3,30
-0,41
-1,60
0,00
-2,33
-1,44
0,00
2,12
-4,92
-0,77
0,00
-2,52
3,45
0,35
1,20
-0,36
0,00
0,00
0,07
0,86
-1,20
2,63
1,77
-0,85
-2,03
1,18
0,46
1,01
-6,98
-1,73

Títols
Tancament(Euros)
Puleva Biotech
1,18
Realia Business, S.A.
1,59
Reno de Medicci
0,2
Renta 4
5,13
Renta Corp R. Estate
3,58
Reyal Urbis
3,14
Rovi
6,65
Seda Barna
0,34
Serv. Point Solut.
0,93
Sniace
1,42
Sol Meliá
5,79
Solaria Ener. y Med. S.A. 2,47
SOS Cuétara
2,38
Sotogrande
3,85
T. Algodonera
0,59
Tecnocom
3,09
Testa Inmuebles
8,14
Tubacex
2,7
Tubos Reunidos
2,11
Tudor
6,99
Unipapel
11,37
Uralita
4,06
Urbas
0,13
Valencia
4,95
Vértice 360, S.A.
0,35
Vidrala
18,95
Viscofán
18,89
Vocento, S.A.
4,48
Vueling Airlines
10,2
Zardoya Otis
13,48
Zeltia
4,09

Màx.
1,20
1,63
0,21
5,13
3,60
3,28
6,65
0,34
0,95
1,48
5,82
2,49
2,44
3,85
0,61
3,10
8,14
2,71
2,12
6,99
11,42
4,06
0,13
5,04
0,35
19,35
18,99
4,48
10,40
13,75
4,13

Mín.
1,16
1,57
0,20
5,06
3,44
2,99
6,58
0,34
0,92
1,40
5,71
2,42
2,35
3,85
0,59
3,02
8,14
2,65
2,09
6,99
11,37
4,06
0,13
4,90
0,35
18,76
18,67
4,33
9,84
13,41
4,04

Dif.
-0,02
-0,02
-0,01
0,03
0,12
-0,06
0,01
0,00
-0,02
-0,01
0,11
0,05
-0,01
-0,10
0,00
0,01
0,00
0,06
0,02
0,00
-0,04
0,00
0,00
-0,03
0,00
-0,05
0,10
0,12
0,42
-0,23
0,06

Dif.%
-1,26
-1,24
-2,87
0,59
3,32
-1,88
0,15
0,00
-1,60
-0,63
1,94
2,07
-0,42
-2,53
0,17
0,16
0,00
2,27
0,96
0,00
-0,35
0,00
0,00
-0,50
-1,14
-0,26
0,53
2,75
4,29
-1,68
1,49

130330/992925®

PUBLICITAT

* Rendibilitats passades no constitueixen una oferta ni promesa de resultats, ni pressuposen rendibilitats futures. Període de càlcul de les rendibilitats (Ibex i Trading actiu), des del 21/10/2008 (inici del servei d’Alertes de Trading) fins al 09/03/2009 (punt més baix de l’Ibex 2009). Rendibilitats en euros i sense
dividends. La referència a Trading Actiu significa el que s’hauria obtingut si s’haguessin seguit les recomanacions genèriques de les Alertes de Trading. Disposa de tota la informació sobre valors, operacions, rendibilitats i períodes de càlcul d’aquest servei al nostre lloc web: www.inversis.com.

CLASSIFICATS

● CALDES DE MALAVELLA
a la zona nova, casa d’obra nova de 3 hab. (1 suite, 2 dobles),
3 banys, cuina office, gran
menjador, jardí de 57,10 m 2,
garatge, armaris de paret, calef., porta blindada, vidres dobles i acabats de qualitat. Preu
280.000 E. Ref. 866.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136876

IMMOBILIÀRIES

● CAMALLERA cases de 3
hab. (1 suite, 2 dobles), 2
banys, 1 lavabo, ampli menjador, terra de parquet i gres, garatge 2 cotxes, armari de paret,
porta blindada, vidres dobles,
tanc. d’alumini, fust. int. de faig,
aire cond., porxo 9 m 2. Preu
266.000 E. Ref. 809.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136871

VENDES
APARTAMENTS
● GIRONA c/ Migdia, venda
apartament totalment equipat,
zona Migdia. Habitació doble i
bany complet. Cuina equipada.
Terrassa de 6 m2. Terra de parquet. Calefacció. Servei de recepció, metge i infermeria. Altres serveis opcionals. Ref.
PRG 13521. 169.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.140079

● L’ESTARTIT directe propietari. Primera línia al centre del
poble amb vista a la platja, port
i Medes. Pis alt estànding d’obra nova amb 2 hab., bany, cuina independent, gran saló
menjador amb terrassa coberta
i vistes, gran terrassa posterior
assolellada de 80 m2 amb moltes possibilitats, a/c, garatge i
traster. Per entrar-hi a viure.
Oportunitat preu venda directa.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139200

● LA BISBAL D’EMPORDÀ al
centre darrere les Voltes, pis
d’obra nova, construcció tradicional de 2 hab., bany, sala
menjador i cuina oberta, terrassa. Piscina comunitària i petit
jardí molt assolellat. Possibilitat
pàrquing mateix edifici. Per entrar-hi a viure. Possibilitat lloguer amb opció compra. Oportunitat. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139201

● PALAMÓS apartament de
120 m2, Cala Sta. Margarida. 4
hab. dobles i 2 banys. Terrassa,
vista al mar. Llar de foc. Garatge. Ref. CB 6990.
☎ 972 652 411
(Progrup). Ref. 848752.132972

● SANT ANTONI DE CALONGE venda apartament de 125
m2 a 1a línia de mar. 3 hab. (2
dobles) i 2 banys complets.
Cuina equipada. Grans terrasses amb fenomenals vistes.
Calefacció. Mobles. Ref. CB
15084. 625.000 E
☎ 972 652 411
(Progrup). Ref. 848752.123554

● SANT ANTONI DE CALONGE venda apartament moblat a
1a línia de mar. 2 hab. dobles,
bany complet i lavabo. Cuina
equipada. Terrassa de 20 m2.
Llar de foc. Piscina comunitària. Ref. CB 9176.
470.000 E
☎ 972 652 411
(Progrup). Ref. 848752.123364

CASES NOVES
● AIGUAVIVA directe propietari. Casa nova d’alt estànding,
dues plantes amb jardí, 190 m2
construïts amb parcel·la de
430 m2, 4 hab. dobles (1 suite),
3 banys, saló menjador 30 m2,
cuina office, rentador, garatge
tancat, a/c, calef. de gas. Per
entrar-hi a viure. Oportunitat
preu venda directa.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.90539

● BANYOLES cases aparellades de 191 m2 construïts amb
3 hab., 3 banys, sala jocs i jardí
de 120 m2. Molt ben acabades.
Preu 315.000 E. Ref. P412.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77032

● BANYOLES conjunt de 6 cases aparellades a la zona de
Can Puig, 4 hab. (2 dobles),
cuina office, gran menjador,
tanc. d’alumini, ampli garatge,
terrasses. Preu 270.000 E.
Ref. 1071. ☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136737

● BELLCAIRE D’EMPORDÀ
casa entremitgera amb acabats de pedra de 127 m2 construïts, 3 hab. dobles (1 suite), 3
banys, saló menjador, cuina independent, garatge tancat, calef. de gas, jardí davant i darrere. Zona residencial amb vistes. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.123073

● CALDES DE MALAVELLA
casa de 148 m2 en construcció
a la urb. Llac del Cigne.
Parcel·la de 800 m2. 3 hab. (2
dobles) i 2 banys. Cuina equipada. Terrassa de 3 m2. Garatge. Calefacció gasoil. Piscina.
Ref. PRG 6443. 375.630 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.132087

● CALDES DE MALAVELLA
casa arrenglerada nova de 184
m2. 4 hab. (3 dobles) i 3 banys.
Cuina equipada. Calefacció.
Jardí. Ref. PRG 10919.
340.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.138849

● CAMPLLONG Sant Jordi,
casa nova aïllada de 250 m 2
construïts, 5 habitacions, 2
banys, 1 lavabo, 1 terrassa de
27 m 2, tancaments exteriors
d’alumini, calefacció, paviment
de parquet i garatge tancat de
34,48 m 2. Preu: 436.000 E Ref. 20588. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77047

● CASSÀ DE LA SELVA nova
promoció de cases de 4 hab. (1
suite), 2 banys complets, 1 lavabo, cuina office, ampli menjador, garatge, molt bons acabats, calefacció, cases cantoneres o entremitgeres, jardí,
molt bona situació. VIU A 5 MINUTS DE GIRONA, DES DE
295.000 E. Ref. 1182.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.139036

● CERVIÀ DE TER Pla de Raset, nova promoció de cases
aparellades de 169 m2, 4 hab.,
3 banys, terrassa i 2 porxos.
Jardí a par tir de 200 m 2 .
Excel·lents acabats. Preus a
partir de 300.000 E Ref. P303. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.93499

● GARRIGÀS casa arrenglerada nova de 160 m2. Parcel·la
de 201 m2. 4 hab. (2 dobles), 2
banys i lavabo. Terrasses. Jardí
130 m 2. Calefacció. Garatge.
Ref. PRG 4861. 350.000 E
☎ 972 676 290
(Progrup). Ref. 848752.135453

● SANT JULIÀ DE RAMIS
venda casa unifamiliar d’obra
nova de 255 m2 a la urb. Camp
de les Comes. Parcel·la de 420
m2. Consta de 3 hab. (2 dobles)
i 2 banys complets. Cuina equipada. Terrassa de 15 m2. Jardí
de 180 m2. Garatge de 62 m2.
Vidres dobles. Calefacció.
Ref. PRG 8521. 421.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.135603

● SANT JULIÀ DE RAMIS casa aïllada de nova construcció
en venda, superf. 209 m 2, 4
hab. (1 suite, 2 dobles, 1 indiv.),
3 banys, menjador amb llar de
foc, cuina separada, 3 terrasses amb 18 m2, garatge 37 m2,
preparada per ascensor (2
plantes), jardí privat i jardí comunitari amb piscina, molts extres... Zona assolellada. Preu
460.000 E. Ref. 01257.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.136089

● SANT JULIÀ DE RAMIS cases d’obra nova de 4 hab. (1
suite, 2 dobles, 1 indiv.), 2
banys complets, 1 lavabo, cuina office, gran menjador, jardí
de 56 m2, garatge, armaris de
paret, calef., porta blindada, vidres dobles, piscina. Preus des
de 385.000 E. Ref. 897.
☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136732
● TORROELLA DE MONTGRÍ
arrenglerada d’obra nova en
zona residencial costat col·legi
i camp de futbol. A dos nivells
amb 3 hab., 2 banys, sala menjador amb gran terrassa assolellada, cuina equipada independent, rentador, calef. de
gas, pàrquing i traster, jardí i
piscina comunitària, excel·lent
situació, vistes panoràmiques.
Oportunitat de preu venda directa. Entrega immediata.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139198

● CALONGE casa moblada de
300 m2. Parcel·la de 1.019 m2.
4 hab. i 5 banys. Cuina equipada. Porxo i piscina. Terrassa.
Llar de foc. Garatge. Calefacció
gasoil. Tancaments de PVC i
vidres dobles. Zona enjardinada. Ref. CB 4446.
☎ 972 652 411
(Progrup). Ref. 848752.125412

● CANTALLOPS venda casa
de poble de 80 m2. 2 hab. (1
doble), bany complet i lavabo. 2
plantes. Ref. PRG 15523.
150.000 E ☎ 972 676 290
(Progrup). Ref. 848752.140468

● CASTELLÓ D’EMPÚRIES
casa arrenglerada de 185 m2.
Parcel·la de 104 m2. 4 hab. (2
dobles), bany i lavabo. Jardí de
20 m2. Garatge.
Ref. PRG 9440. 290.000 E
☎ 972 676 290
(Progrup). Ref. 848752.136704

● GIRONA Taialà, fantàstica
casa d’ocasió cantonera de 4
hab. grans, 1 bany complet, 1
lavabo amb dutxa, cuina office
amb rentador, ampli menjador
amb llar de foc, terrassa, gran
garatge a peu de carrer, preciós pati, estat immillorable.
OCASIÓ ÚNICA A LA ZONA.
PREU MOLT ATRACTIU:
331.000 E. Ref. 1156.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.137174

● GIRONÈS casa aïllada de
230 m2, 4 hab., 2 banys, 1 lavabo, gran sala d’estar de 28 m2,
calefacció, garatge per a 2 cotxes, parcel·la de 500 m2, piscina, jardí, molt bona situació, a
5 min de Girona.
☎ 972 67 00 74
Girorustic Gestió
Ref. 867057.138597

● FORNELLS DE LA SELVA
casa seminova de 310 m2 amb
850 m2 de solar. Amb cuina office, menjador amb llar de foc,
5 hab., 4 banys i garatge per a
3 cotxes. Possibilitat d’edificar
una altra casa. Ref. 1406.
☎ 972 47 68 41

● LLAGOSTERA casa unifamiliar seminova de 205 m 2 .
Parcel·la de 456 m2. 3 hab. dobles, 2 banys complets i lavabo. Cuina equipada. Vidres dobles. Garatge de 38 m2. Calefacció. Ref. CB 11946.
395.000 E ☎ 972 828 341

● GIRONA c/ Pujada les Pedreres, casa de 292 m2 al Barri
Vell. Parcel·la de 326 m 2. 10
hab. i 3 banys. Ref. PRG 8621.
☎ 972 208 900

● LLANÇÀ casa seminova
moblada de 300 m2. Parcel·la
de 800 m2. 6 hab. (4 dobles), 3
banys i lavabo. Cuina equipada. Calefacció. Llar de foc. Ref.
CB 8800. ☎ 972 121 904

(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.137440

(Progrup). Ref. 848752.135695

● GIRONA Domeny, casa aïllada per reformar de 160 m2
construïts, 4 hab., 1 bany, 1 terrassa de 10 m2 i jardí de 167
m2. Garatge tancat de 112 m2.
Preu 325.500 E - Ref. 17101.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.93495

● GIRONA Montjuïc, casa
aparellada 130 m2 útils, jardí de
25 m2, garatge de 57 m2, 4 hab.
(1 suite), 2 banys complets, 1
lavabo, ampli menjador, cuina
office, piscina comunitària.
PREU MOLT ECONÒMIC:
313.000 E. Ref. 1050.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136912

(Progrup). Ref. 848752.123583

(Progrup). Ref. 848752.138926

● MASSANES casa aparellada seminova de 240 m2. Parcel·la de 900 m2. 3 hab. dobles,
2 banys i lavabo. Terrasses.
Cuina equipada. Jardí de 580
m 2 amb piscina. Calefacció.
Garatge per a dos cotxes. Llar
de foc. Ref. PRG 6190.
429.600 E ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.131462

● RIUDARENES casa de 265
m2. Parcel·la de 425 m2. 4 hab.
(2 dobles) i 2 banys. Terrasses.
Jardí de 300 m2. Garatge i traster. Ref. PRG 7837.
455.578 E ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.134515

● SANT JULIÀ DE RAMIS casa de 361 m 2 . Parcel·la de
1.000 m2. 5 hab. (3 dobles), 2
banys i lavabo. Jardí amb piscina. Llar de foc. Garatge. Ref.
PRG 9448. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.136756

● SANT JULIÀ DE RAMIS av.
Montagut, casa arrenglerada
en molt bon estat de 180 m2. 4
hab., 3 banys, 3 terrasses, jardí
de 100 m2, fusteria interior de
faig, calef. individual i pàrquing.
Preu 343.720 E - Ref. 16893.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77159

● SARRIÀ DE TER c/ Bosc,
casa aïllada per restaurar de
120 m2 const., 6 hab., 2 banys,
1 terrassa, fust. exterior de fusta i d’alumini, jardí de 260 m2.
Preu 282.455 E - Ref. 19217.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.76999

● VILABLAREIX casa de 254
m2. Parcel·la de 420 m2. 4 hab.
dobles i 3 banys. Terrasses. Jardí de 285 m2. Cuina equipada.
Calefacció. A/C. Llar de foc.
Ref. PRG 10204.
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.137534

● VILABLAREIX casa arrenglerada de 135 m2. 4 hab. (3 dobles), bany i lavabo. Jardí enrajolat de 35 m2. Ref. PRG 9503.
378.947 E ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.136802

● VILAFANT casa arrenglerada de 161 m2. 4 hab. (2 dobles),
2 banys i lavabo. Balcó. Jardí
de 40 m2. Piscina comunitària.
Garatge. Ref. PRG 9914.
408.688 E ☎ 972 676 290
(Progrup). Ref. 848752.137228

● VILOBÍ D’ONYAR casa seminova de 240 m2. Parcel·la de
1.836 m 2 . 4 hab. dobles i 2
banys. Terrassa 25 m2. Jardí de
1.597 m2. Cuina equipada. Calefacció i aire condicionat. Garatge per a dos cotxes. Ref.
PRG 8503. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.135591

● PALS al centre del poble,
casa de pedra per restaurar de
300 m2 amb terreny de 350 m2.
Preu 299.000 E. Ref. 1330.
☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.140485

● QUART masia per restaurar
totalment amb 225 m2 aproximats de superfície per construir. Posseeix 16.000 m2 de terreny. Sense serveis de llum i
aigua. Preu 180.000 E. Ref.
1398. ☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.140483

● SANT GREGORI finca situada a 10 min de Girona. Casa
restaurada de 200 m2 de superfície construïda amb 17.000
m2 de terreny. Estudi annexa a
la casa amb cuina i bany. Instal·lacions per a cavalls. Piscina. Bones vistes. Ref. 1392.
☎ 972 47 68 41

(Gestió Masies i Pisos). Ref.
117520.137443

● SERINYÀ finca rústica moblada de 352 m2 del s.XVII. Terreny de 8,5 hectàrees. Jardí
amb piscina. 4 hab. (3 suites) i
4 banys. Terrassa. Llar de foc.
Cuina equipada. Calefacció i
aire condicionat. Pou. Ref. PRG
4919. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.127364

LOCALS i NEGOCIS
● ANGLÈS local comercial de
superf. 63 m2 amb terra de formigó i parets d’obra. Sense
fusteria exterior, únicament el
marc. Preu 91.000 E. Ref. 622.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136739

● BLANES local comercial
cantoner de 75 m 2, zona Els
Pavos. Lavabo i bany complet.
Equipat i aparador. Ref. CB
5599. 252.665 E
☎ 972 359 036
(Progrup). Ref. 848752.130203

● CALONGE venda local comercial. Superfície de 215 m2.
Aparador. Ref. CB 14012.
349.270 E ☎ 972 652 411
(Progrup). Ref. 848752.123374
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NAUS INDUSTRIALS
● LA CELLERA DE TER venda i/o lloguer nau industrial.
Superfície de 523 m2. Entresolat de 19 m2. Porxo de 24 m2.
Molt ben situada. Bones comunicacions. A/C. Ref. PRG
11215. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.138418

OFICINES i DESPATXOS
● FIGUERES al costat de la
Rambla, entresòl de 257 m 2
amb acabats, accés de carrer
o per escala comunitària. Ascensor. Places d’aparcament.
Opció lloguer.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139790

● GIRONA davant Ajuntament,
c/ Abeuradors, 60 m2, primera
planta, dues façanes, despatx
professional o de representació
en edifici senyorial d’obra nova.
Ascensor. Opció lloguer.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139791

● TORROELLA DE MONTGRÍ
zona centre, pl. Lledoner. 80
m 2, primera planta, despatx
professional o de representació
en edifici d’alt estànding. Ascensor. Opció lloguer.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139792

PARCEL·LES i TERRENYS
● SANT PERE PESCADOR
zona Bon Relax. Nova urbanització a tocar parc natural, últimes parcel·les de 350 a 550 m2
amb tots els subministres per a
cases amb jardí. Oportunitat
única. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139785

● GIRONA c/ Universitat Politècnic venda casa d’obra nova
de 224 m2 a Palau. Parcel·la de
800 m 2. 4 hab. (3 dobles), 2
banys complets i lavabo. Calefacció i A/C. Garatge de 70 m2.
Ref. PRG 5978.
☎ 972 208 900

Ref. 327530.121409

● PALOL D’ONYAR nova promoció de cases arrenglerades,
213 m2 const., amb 4 habitacions, 2 banys i lavabo, 2 terrasses de 17 i 5 m2, garatge
de 49 m2 i jardí de 50 m2, amb
acabats magnífics. Preus a
partir de 320.000 E. Ref. P328.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.133533

● QUART casa nova de 290
m2. Parcel·la de 700 m2. 4 hab.
dobles, 2 banys i lavabo. Terrassa 50 m2. Jardí 400 m2 amb
piscina. Cuina equipada. Calefacció. Garatge i traster. Llar de
foc. Ref. PRG 6901.
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.132758

● RIUDARENES casa nova de
120 m2 a la urb. Can Fornaca.
Parcel·la de 835 m2 amb jardí.
3 hab. dobles i 2 banys. Cuina
equipada. Calefacció. Ref. PRG
10814. 235.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.138859

● RIUMORS venda casa
arrenglerada d’obra nova de
134 m 2. Parcel·la de 120 m 2
amb jardí privat. 3 hab. dobles,
2 banys complets i lavabo. Ref.
PRG 13902. 329.121 E
☎ 972 676 290
(Progrup). Ref. 848752.140237

● SANT JORDI DESVALLS 2
cases d’obra nova, 4 hab. dobles (1 suite), 2 banys complets, 1 lavabo, ampli menjador
amb sortida a parcel·la, cuina
office, ampli garatge, parcel·la
lliure de 90 m2, zona molt tranquil·la, acabats de 1a qualitat.
Preu 300.506 E cadascuna.
Ref. 983.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136900

● GIRONA pis nou ampli d’1
hab. amb vestidor, bany i lavabo de disseny, gran menjador
amb terra de parquet, cuina totalment equipada, safareig, calef. de gas i bomba de
calor/fred, balcó amb vista panoràmica al riu, assolellat de
tardes. Preu 190.000 E. Ref.
01262. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
● GIRONA zona pl. Marquès
de Camps. Espectacular dúplex en edifici senyorial, rehabilitat, alt estànding de 160 m2,
sala menjador amb doble alçada, cuina independent, possibilitat 4 hab., 3 banys, sala de
jocs. Teulada inclinada acabat
amb fusta, climatització a/c.
Ascensor. Pocs veïns. Per entrar-hi a viure. Preu especial
venda directa. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139655

(Finques Catalunya).
Ref. 117002.131748

● GIRONA c/ Sant Medir, pisos de nova construcció de 60
a 89 m2 construïts, amb 2 o 3
hab., 1 o 2 banys, tanc. d’alumini, calefacció. Preus a partir
de 160.000 E - Ref. P309.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77107

● GIRONA Can Gibert, obra
nova de pisos i dúplexs d’1, 2 i
3 hab., cuines integrades a
menjador, rentadors, menjadors, 1 o 2 banys complets,
balcons, amb acabats de qualitat, calef., ascensor, tot exterior. Visiti’ls!! Preu 143.872 E.
Ref. 1383. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136864

Ref. 117007.139943

● L’ESTARTIT casa arrenglerada de dues plantes estil rústic, zona residencial, 74 m 2
construïts, 2 hab., 2 banys, sala menjador, cuina equipada,
traster, porxo, terrassa, jardí
davant i darrere, a/c, assolellat,
zona tranquil·la, piscina comunitària, vista panoràmica. Possibilitat lloguer amb opció a
compra. ☎ 618 55 29 56

Ref. 327530.139783

● GIRONA c/ Oviedo, pisos de
2, 3, 4 i 5 hab. a par tir de
154.500 E. Entrega immediata.
Amb un nivell alt d’acabats.
Ref. P325. ☎ 972 21 97 58

(Progrup). Ref. 848752.130554

Ref. 867057.138572

Ref. 327530.139202

● FORNELLS DE LA SELVA
zona pl. Església. Edifici disseny de nova construcció amb
pisos i dúplex amb planta superior d’alt estànding, 80 a 150
m 2, teulada inclinada acabat
amb fusta, calef. de gas. Assolellat i vistes panoràmiques.
Pàrquing i traster al mateix edifici. Oportunitat preus amb promoció. ☎ 618 55 29 56

(Finques Catalunya).
Ref. 117002.134991

(Progrup). Ref. 848752.138001

● GIRONÈS casa aïllada de
255 m2 amb parcel·la de 420
m2, 3 hab. dobles + un ampli
estudi, 3 banys complets, gran
sala d’estar amb terrassa, garatge per a dos cotxes. Acabats
de qualitat. A 5 min de Girona.
☎ 972 67 00 74
Girorustic Gestió

Ref. 122514.136885

● FIGUERES zona centre, c/
Terreres, dúplex d’obra nova
140 m2, 4 hab., 2 banys, sala
menjador, cuina equipada, terrassa assolellada. A dues
façanes, vistes. Calefacció de
gas, parquet. Pàrquing a la mateixa finca. Moltes possibilitats.
Oportunitat única. Preu especial venda directa.
☎ 618 55 29 56

● GIRONA c/ Montcalm, pis de
62 m 2 construïts, 2 hab., 1
bany i balcó. Electrodomèstics
inclosos. Excel·lents acabats.
Preu 159.000 E. Ref. P347.
☎ 972 21 97 58

● GARRIGUELLA casa aparellada nova de 122 m2. 3 hab.
(2 dobles), bany i lavabo. Cuina
equipada. Calefacció. Garatge.
Ref. PRG 10683. 220.000 E
☎ 972 676 290

● GIRONA Palau, casa en
venda superf. de la parcel·la de
375 m2 solar, casa de 4 hab. (3
dobles, 1 indiv.), 2 banys, 1
bany aux., cuina office, safareig, ampli menjador, terrassa,
terra gres/parquet, jardí privat,
garatge, calef., porta blindada,
vidres dobles, aigua, llum, gas,
tanc. d’alumini, aire cond.,
orient. est/oest, assolellada.
Casa de disseny i molt bona
qualitat. Ref. 01253.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

● CELRÀ nova promoció de
pisos d’obra nova a Celrà, zona centre, d’1, 2 i 3 hab., i dúplexs de 4 i 5 hab., 1 o 2 banys
complets, cuines office de disseny, plantes baixes amb jardí
des de 64,60 m2, dúplexs amb
terrasses des de 46 m2, acabats d’alta qualitat, tot exterior,
assolellat. Preus des de
130.176,80 E. Ref. 1430.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.

Ref. 117007.113062
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● VIDRERES venda i/o lloguer
casa aparellada nova de 151
m2 const. a la urb. Mas Flassià.
Parcel·la de 98 m 2. 3 hab. (2
dobles), 2 banys complets i lavabo. Terrassa de 98 m2. Terra
de parquet. Cuina equipada.
Calefacció. Façana d’obra vista. Preu per consultar. Ref.
PRG 13062. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.139857

● VIDRERES urb. La Goba,
casa aïllada de 143 m2 construïts, 4 hab., 2 banys. Una sola planta en una finca de 716
m2. Piscina. Garatge tancat de
69,06 m 2. Acabats immillorables. Preu super liquidació
309.000 E - Ref. P387.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.80044

● VILATENIM directe propietari, casa arrenglerada nova a
estrenar d’estil modern, costat
camp de futbol, 166 m2 construïts, 3 hab., 2 banys, sala
menjador amb doble alçada,
cuina office, garatge doble,
traster, rentador, jardí privatiu
posterior. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139197

CASES OCASIÓ
● BANYOLES casa de 330 m2.
Parcel·la de 690 m2. 8 hab. (6
dobles) i 2 banys. Terrasses.
Jardí amb piscina. Calefacció.
Llar de foc. Garatge.
Ref. PRG 10419.
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.137691

● BESCANÓ casa seminova
de 170 m2. Parcel·la de 805 m2.
4 hab. dobles i 2 banys. Balcó.
Calefacció. Parquet. Garatge.
Ref. PRG 10459. 395.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.137753

● CALDES DE MALAVELLA
torre aïllada a 4 vents seminova, 166 m2 útils, 980 m2 de solar amb piscina, 3 hab. dobles,
estudi de 48 m2, 3 banys complets, cuina office, safareig des
de la cuina, ampli menjador
cantoner, porxo des del menjador de 34 m2, terra de parquet
de roure massís, calefacció, vidres dobles (amb pont tèrmic),
llar de foc, tanc. d’alumini termal, fust. int. de pomier massissa, aire condicionat, assolellada tot el dia. ACABATS DE
LUXE. Preu 680.000 E. Ref.
1511.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136855

● GIRONA Palau, casa amb
400 m2 de superf. construïda i
1.000 m2 de jardí amb piscina.
Posseeix 6 hab., 3 banys i garatge per a 5 cotxes. Acabats
de 1a qualitat. Molt bona situació. Ref. 1362. ☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.88258

● GIRONA Pont Major, casa
reformada, possib. de tres
plantes i 200 m2 const., 4 hab.,
1 bany, sortida al pati de 15 m2.
Preu 300.026 E. Ref. 16801.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.140004

● GIRONA Pont Major, OFERTA IMMILLORABLE!! Casa seminova de 2 hab. dobles, estudi, 1 bany complet, 1 lavabo,
cuina independent, ampli menjador, pati de 54 m2 aprox. amb
barbacoa, 2 pàrquings inclosos, terra de parquet, calef., tot
exterior, piscina comunitària,
zona immillorable. COMPRA
UNA CASA A PREU D’UN PIS.
GRAN OCASIÓ. Preu 212.000
E. Ref. 1320.
☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136736
● GIRONA Riera Can Camaret, casa arrenglerada de 68 m2
construïts, 2 hab., 1 bany complet, 1 lavabo, tanc. d’alumini,
calef. i jardí de 183 m2. Dues
places d’aparcament incloses
al preu. Preu 195.000 E.
Ref. 20936. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.140003

● GIRONA Riu Brugent, casa
arrenglerada de 140 m2 construïts, 5 habitacions 1 bany, 1
lavabo, 1 terrassa, calefacció
de gasoil, jardí de 40 m2, garatge tancat de 23 m 2 . Preu
378.000 E - Ref. 20908.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77076

● GIRONA Taialà, GRAN
OFERTA!! Fantàstica casa d’ocasió cantonera de 4 hab.
grans, 1 bany complet, 1 lavabo amb dutxa, cuina office amb
rentador, ampli menjador amb
llar de foc, terrassa, gran garatge a peu de carrer, preciós pati, estat immillorable. OCASIÓ
ÚNICA A LA ZONA. PREU
MOLT ATRACTIU. Preu
331.000 E. Ref. 1156.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136856

● RIUDELLOTS DE LA SELVA urb. Can Jordi, casa aïllada
de 170 m2 const., parcel·la 500
m2 const., garatge, jardí i piscina, terrassa 36 m2, pavimentada parquet, calef. i aire cond.
Preu 278.250 E. Ref. 11352.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.140005

● SALT Barri Vell, preciosa casa de 5 hab. (4 dobles), 2
banys complets, cuina office,
ampli menjador amb llar de foc,
garatge a peu de carrer, pati de
75 m2 aproximats amb barbacoa, calefacció, molt ben orientada i zona molt tranquil·la.
OCASIÓ IMMILLORABLE.
Preu 315.000 E. Ref. 1413.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136726

● SALT c/ Major, venda casa
arrenglerada de 252 m2. Parcel·la de 257 m2. 3 hab. dobles,
bany complet i lavabo. Cuina
equipada. Terrassa de 85 m2.
Calefacció. Ref. PRG 15446.
380.000 E ☎ 972 401 187

FINQUES RÚSTIQUES
● CELRÀ casa per restaurar
situada al centre del poble de
130 m2 de superf. construïda.
Amb 100 m2 de pati. Bona situació. Preu 180.000 E. Ref.
1379. ☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.137446

● CRUÏLLES masia per restaurar de 850 m2 de superfície
construïda, amb 20 ha de terreny, 15 ha són camps. Aigua i
llum. Ref. 1393.☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.140482

● GIRONA finca rústica de 10
ha amb runes edificables de
200 m2. Fàcil accés. Bones vistes. A prop de Girona. Gran
ocasió!! ☎ 972 67 00 74
Girorustic Gestió
Ref. 867057.138647

● GIRONA masia de 150 m 2
amb tots els serveis. Terreny
pla de 6.700 m2. Molt bona zona i ben comunicada.
335.000 E ☎ 972 67 00 74
Girorustic Gestió

(Progrup). Ref. 848752.140445

Ref. 867057.138595

● SALT c/ Pompeu Fabra, casa arrenglerada de 178 m2, zona esportiva. 4 hab. (3 dobles),
bany i lavabo. Terrasses. Jardí
de 30 m2. Cuina equipada. Calefacció. Llar de foc. Ref. PRG
9091. 316.322 E
☎ 972 401 187

● LES GAVARRES a 7 km de
Cassà de la Selva, magnífica
finca amb masia per restaurar
de 800 m2 aprox. i 25 ha de terreny. Molt bones vistes. Ref.
1409. ☎ 972 47 68 41

(Progrup). Ref. 848752.136168

● SALT zona Veïnat, fantàstica
casa de 2 hab. dobles, cuina
office, ampli menjador amb llar
de foc, bany complet, gran terrassa. ESTAT IMMILLORABLE, MOLT LLUMINOSA I
MOLT MACA. Preu 210.000 E.
Ref. 1225. ☎ 972 22 12 00
Ref. 122514.140006

● SANT GREGORI preciosa
casa aïllada seminova de 5
hab. (1 suite), 2 banys, 1 lavabo, cuina office, ampli menjador amb sortida al jardí, garatge, pati cantoner per tota la casa, calefacció, aire condicionat,
acabats de qualitat, molt assolellada, immillorable casa. Zona
molt tranquil·la. ABANS
567.000 E, REBAIXADA A
514.500 E AVUI. GRAN OFERTA! Ref. 1099. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136902

(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.137444

● LLABIÀ venda finca rústica
d’alt estànding de 440 m2 amb
vistes a Ullastret i les Gavarres. Parcel·la de 7.400 m 2
(4.200 m2 qualificació rústica).
Consta de 5 hab. dobles i 4
banys complets. Cuina equipada. Sala amb llar de foc. Té biblioteca i zona de jocs. Ref.
PRG 15568. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.140583

● LLORÀ masia per restaurar
de 180 m2 amb 3.300 m2 de terreny, aigua i llum a l’entrada
de la finca, molt bona situació.
Preu 270.000 E. Ref. 1399.
☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.140484

● PALOL DE REVARDIT masia per restaurar totalment amb
291,84 m 2 de superfície per
construir. Posseeix 21 ha de terreny. Molt bona situació. Ref.
1338. ☎ 972 47 68 41
(Gestió Masies i Pisos).
Ref. 117520.137442

● FIGUERES zona centre, c/
Terreres. Ideal per a negoci
amb oficines dos nivells amb
total 380 m2, àmplia façana a
carrer, amb acabats interiors.
Places d’aparcament al mateix
edifici. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139788

● FIGUERES local comercial
de 473 m2. Ref. PRG 6616.
☎ 972 676 290
(Progrup). Ref. 848752.132354

● GIRONA particular ven local
c/ Migdia de 92 m2, cantoner,
sortida a dos carrers, terrassa,
sortida de fums, possibilitat
d’altell. Preu molt interessant.
☎ 650 93 67 15
Ref. 867057.138573

● GIRONA zona Mercadona,
c/ del Carme. Local a peu de
carrer amb un total de 212 m2
molta façana, possibilitat de divisió, davant zona de càrrega.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139789

● GIRONA c/ Cardenal Margarit, local comercial nou de 53
m2, zona Eixample. Ref. PRG
6569. 230.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.132281

● GIRONA c/ Oviedo, venda
local comercial a Sant Narcís.
Superfície de 75 m2. Zona comercial. Opció de lloguer. Ref.
PRG 141. 90.000 E
☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.140585

● GIRONA Devesa, nova promoció a la zona de la Devesa,
zona molt ben comunicada.
Últim local a la venda de
301,80 m2 útils de superfície!
Preu per consultar. Ref. 1326.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136890

● GIRONA Riu Güell, local comercial de 30 m2 a Sta. Eugènia. Bon estat. Ideal per a oficines i despatxos. Ref. PRG
9242. ☎ 972 208 900
(Progrup). Ref. 848752.136411

● LA BISBAL D’EMPORDÀ
zona centre, c/ Agustí Font, davant el riu. Zona exclusiva a
dues façanes 186 m2. Oportunitat única.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139787

● TORROELLA DE MONTGRÍ
locals comercials a peu de carretera superfície de 150 a 460
m2, diferents situacions. En detallem informació. Directe propietari. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139786

PISOS NOUS
● ANGLÈS obra nova a preus
anticrisis. Pisos de 2 hab. i dúplex de 3 hab. amb terrasses,
acabats de qualitat, cuines
equipades, banys de disseny,
amplis menjadors, ascensor,
accés per a minusvàlids, només 6 veïns. Molt assolellada.
VIU A UN PAS DE GIRONA,
EN PISOS DE QUALITAT.
Preus des de 138.300 E. Ref.
1077. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136869

● BESCANÓ obra nova de pisos amb acabats de qualitat i
preus des de 222.500 E. Molt
bona ocasió! Ref. 1209.
☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136908
● CALDES DE MALAVELLA
c/ Les Roques, pisos de 2 hab.
a partir de 128.415 E amb pàrquing inclòs i 3 hab. per
176.925 E amb pàrquing i traster inclòs. Excel·lents acabats,
calef. i aire condicionat. Ref.
P358. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.76993

● CAMALLERA gran oportunitat! Pis de 35 m2, 1 hab. doble,
1 bany, cuina americana, ampli
menjador, terrassa. Preu
121.800 E. Ref. 820.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136892

● CASSÀ DE LA SELVA edifici
d’obra nova de dúplexs de 3
hab. (1 suite, 1 doble, 1 individual), 2 banys complets, safareig, ampli menjador, terrassa,
terra de parquet flotant, pàrquing inclòs, calefacció. Preu
228.400 E. Ref. 1290.
☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136906
● CASSÀ DE LA SELVA pis
de nova promoció amb 1 hab.
doble, 1 bany complet, cuina
americana, menjador. Oportunitat! Preu 138.300 E. Ref. 777.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136731

● CASSÀ DE LA SELVA c/ de
la Bisbal, pisos nous de 2 i 3
hab. Excel·lents acabats, edifici
amb pocs veïns. Preu a partir
de 136.375 E. Pàrquing i traster
inclòs. Ref. P401.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.93500

● GIRONA Domeny, fantàstic
pis d’obra nova, bona situació,
2 hab. dobles (1 suite), 1 bany
complet, cuina integrada al
menjador, terrassa 20,60 m 2,
piscina comunitària, paviments
interiors de parquet d’alta qualitat i gres en cuines i banys,
ascensor, calef., porter automàtic, vidres dobles, tanc.
d’alumini, fust. int. de cedre, tot
exterior, assolellat. Preu
220.000 E. Ref. 1145.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136858

● GIRONA Lorenzana, pis d’obra nova de 41 m2 construïts, 1
habitació, 1 bany, 1 balcó de 4
m2, tanc. exterior d’alumini, calefacció. Preu 165.000 E - Ref.
20740. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.130003

● GIRONA Prol. Migdia, nova
promoció de pisos de 48 a 95
m2 const. 1, 2, 3 o 4 hab. Acabats excel·lents. Zona
tranquil·la. Preu 1 hab. 164.560
E, 2 hab. 191.590 E, 3 hab.
237.235 E i 4 hab. 249.900 E.
Ref. P259. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77035

● GIRONA Sant Narcís, obra
nova de fantàstics pisos i dúplexs a la zona del Mercadona,
de 2, 3 i 4 hab., suites, cuines
office, safareigs, menjadors, 2
banys complets, terrasses,
amb acabats de qualitat, calefacció, ascensor, tot exterior.
Visiti’ls!! Preu 154.500 E. Ref.
1349. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.137176
● GIRONA Sant Narcís, nova
promoció de pisos d’obra nova,
en zona molt ben situada del
barri de Sant Narcís, zona La
Rodona, d’1, 2 o 3 hab., 1 o 2
banys complets, cuines de disseny integrades al menjador,
terrasses des de 135,59 m 2,
paviments interiors de parquet
flotant d’alta qualitat i gres en
cuines i banys, ascensor, calefacció, porter automàtic, vidres
dobles, tanc. d’alumini, fust. int.
de cedre, tot exterior, assolellat. Preus des de 140.000 E.
Ref. 1452. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136853
● GIRONA Santa Eugènia pisos nous de 56 m2, amb 2 habitacions, cuina americana, 1
bany complet, paviment de
parquet, plaça d’aparcament
inclòs al preu. Preu a partir de
165.548 E - Ref. P340.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.139438

● GIRONA Santa Eugènia, nova promoció de magnífics pisos de 2 hab., amb hab. vestidor, cuines obertes a menjador, safareigs, menjadors, 2
banys complets, terrasses,
amb acabats de qualitat, calefacció, ascensor, tot exterior.
Visiti’ls!! Preu 220.000 E. Ref.
1339. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136913
● GIRONA zona Devesa, pis
totalment moblat de 40 m 2
const., 1 habitació, 1 bany,
tanc. ext. d’alumini, calefacció i
aire condicionat. Plaça d’aparcament inclòs al preu. Preu
180.000 E - Ref. 20808.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77043

● GIRONA zona Montilivi Puigvistós, nova promoció de
pisos d’1, 2 i 3 hab. i dúplex,
amb acabats de qualitat, cuines de disseny, totalment exteriors, envoltats de zones verdes. Molt lluminosos, possib.
de garatge al mateix edifici. Informació sense compromís.
VISQUI ENVOLTAT DE ZONES
VERDES DINS DE GIRONA.
Preus des de 297.000 E. Ref.
917. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136895
● LA BISBAL D’EMPORDÀ
zona centre, davant el riu. Nova construcció amb façana rehabilitada decimonònica d’alt
estànding, pisos i dúplex fins a
170 m2 amb dues façanes i terrasses, construcció tradicional, vistes exclusives, acabats
de qualitat, a/c. Pàrquing i traster a la mateixa finca. Oportunitat preus amb promoció.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139784

● LA BISBAL D’EMPORDÀ
zona centre, c/ Solidaritat. Espectacular pis de 115 m2 amb 3
habitacions. Obra nova. 2
banys, gran sala menjador, cuina independent, a dues façanes, gran qualitat acabats, a/c.
Zona comunitària amb petit jardí i piscina comunitària. Pàrquing a la mateixa finca. Gran
oportunitat de preu.
☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139203

● MIERES àtic en venda al nucli urbà, 1 hab. doble, sala
menjador amb llar de foc, cuina
de luxe, bany complet, terrassa
amb vistes. Qualitat màxima.
Només dos veïns. Zona tranquil·la. Preu 188.800 E. Ref.
01266. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.113042

● QUART nova promoció de
pisos d’obra nova de luxe, en
zona molt ben situada de la població de Quart, de 2 i 3 hab., i
dúplexs de 4 hab., 1 o 2 banys
complets, cuines office de disseny, plantes baixes amb jardí
des de 254,45 m2, dúplexs amb
terrasses des de 61,16 m 2 ,
acabats d’alta qualitat, tot exterior, assolellat. Preus des de
235.000 E. Ref. 1479.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136888

● RIUDELLOTS DE LA SELVA sigui propietari pel preu
d’un lloguer! Pis de 2 hab. dobles, 1 bany complet, cuina
amb safareig, gran menjador,
terrassa. Preu 171.000 E. Ref.
794. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.136910
● SALT zona Maçana, zona
molt ben comunicada, amb uns
acabats de luxe i molt bona
construcció, amb balcons amplis, cuines office, safareigs,
grans menjadors, banys complets, calefacció, ascensor, tot
exterior, de 2, 3 i 4 hab. I magnífics preus!! No dubti en preguntar-nos!! Ref. 1337.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136730

● TORROELLA DE MONTGRÍ
zona centre, pl. Lledoner. Pis
d’obra nova davant la plaça i a
dues façanes, amb vistes i terrassa assolellada. 3 hab. amb
gran saló menjador, bany i cuina independent. Ascensor.
Construcció tradicional. Molt
bona situació. Preu immillorable. Possibilitat plaça d’aparcament. ☎ 618 55 29 56
Ref. 327530.139654

PISOS OCASIÓ
● CASSÀ DE LA SELVA preciós pis de 3 hab. grans, 2
banys complets, cuina office,
ampli menjador, calef., bomba
de calor, ascensor, només 2
veïns, 2 pàrquings inclosos i
traster. IMMILLORABLE OCASIÓ DE COMPRA. Preu
236.250 E. Ref. 1408.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.139179

● CELRÀ ampli pis cantoner
de 3 hab. (2 dobles molt
grans), ampli bany, cuina office, amb ascensor, amb mobles
i molt bonic. Zona molt tranquil·la. OCASIÓ ÚNICA. Preu
IMMILLORABLE: 132.000 E.
Ref. 982. ☎ 972 22 12 00
Vivendium. Ref. 122514.139035
● GIRONA a prop de la pl.
d’Europa, a 1 min estació de
tren i bus, pis de 65 m2 const.,
2 hab., 1 bany, davant una
plaça. Preu 160.000 E Totalment reformat de fa 1 any. Mobles nous. Ref. 20112.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77064

● GIRONA c/ Lorenzana, pis
de 49 m2 construïts, 2 hab. dobles, 1 bany, fusteria exterior
de fusta, fusteria interior de
fusta. Preu 180.000 E. Ref.
20780. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.140479

● GIRONA c/ Ramon Turró (z.
Centre ),pis nou de 4 hab, 2
banys complets, cuina office i
rentador, terrassa 8 m2, tancaments climàtics d’alumini, fust.
interior de roure, calef., gas natural, i aire condicionat, pàrquing inclòs al preu. Preu
320.000 E - Ref. 20843.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.137848

EL PUNT ❙ Dimarts, 9 de març del 2010

C L A S S I F I C AT S
● GIRONA C/ Rutlla, pis de 33
m2 const. 1 habitació, 1 bany,
tanc. ext. d’alumini, fusteria interior de cirerer, calefacció.
Molt cèntric. Preu 129.000 E.
Ref. 20749. ☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77102

● GIRONA c/ Saragossa, pis
de 70 m2 const., 2 habitacions,
bany complet, tanc. ext. d’alumini, fust. inerior d’ember, calefacció. Pàrquing inclòs al preu.
Preu 190.000 E - Ref. 20802.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.77082

● GIRONA Can Gibert, gran
pis de 4 hab. (1 suite), 2 banys
complets, ampli menjador, cuina office, calefacció, ascensor,
gran terrassa, aparcament i
traster inclòs. MOLT BONA
OCASIÓ DE PREU: 190.500
E. Ref. 1515. ☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136880

● GIRONA Devesa, pis de 3
hab. (2 dobles i 1 suite), 2
banys complets, cuina office,
ampli menjador, rentador, calef., ascensor, molt bona situació i molt lluminós. Preu
299.000 E. Ref. 1157.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.
Ref. 122514.136734

● GIRONA Eixample, gran pis
de 3 hab. dobles, 1 bany complets, ampli menjador, cuina
nova, calefacció, ascensor.
OCASIÓ IMMILLORABLE!
Preu 264.500 E. Ref. 1514.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136909

● GIRONA Montilivi, ampli pis
de 2 hab. grans, bany complet,
cuina americana, ampli menjador amb balcó, molt bona distribució, terra de parquet, calefacció, ascensor, rebedor de
disseny. GRAN OCASIÓ, PIS
MOLT LLUMINÓS.
Preu 210.542 E. Ref. 1517.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.138106

● GIRONA Montjuïc, pis de
103 m2 const., 4 habitacions, 2
banys, 1 terrassa de 8,9 m2 i
calefacció de gas natural. Jardí
i piscina comunitària. Pàrquing
inclòs al preu. Preu 270.000 E Ref. 19336.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.136387

● GIRONA Eixample, pis de
màxima qualitat en edifici catalogat al centre de la ciutat, superf. útil de 140 m2, 4 hab. dobles i 2 despatxos, cuina office
gran de disseny, safareig - rebost / hab. planxa, menjador
gran de 27 m2 ampliable a 45
m2, totalment reformat fa pocs
anys. Pàrquing de ratlles per a
cotxe gran i 3 trasters. Terra de
parquet, calefacció. Finca única! Preu 540.000 E. Ref.
01289. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

● GIRONA Pericot, pis de 80
m2, 3 hab. (2 dobles, 1 individual), 2 banys, cuina, safareig,
menjador, garatge, ascensor,
armaris, calefacció, porta blindada, porter automàtic, vidres
dobles, assolellat, balcó. Pàrquing inclòs. Preu 280.000 E.
Ref. 1127.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.

Ref. 117007.113052

Ref. 122514.140126

● GIRONA Pericot, preciós dúplex de disseny que consta de
3 hab., 2 banys, cuina oberta
amb safareig integrat, menjador molt ampli, terra de gres,
jardí, calef. gas, aire condicionat, molt lluminós i assolellat.
Preu 320.000 E. Ref. 01274.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.133052

● GIRONA Prol. Migdia, pis de
113 m 2 construïts, 4 hab., 2
banys, 2 terrasses, tanc. d’alumini, calef. i aire condicionat.
Pàrquing de 12 m 2 i traster
inclòs al preu. Pis en perfecte
estat. Preu 273.000 E.
Ref. 20772.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.140480

● GIRONA Prol. Migdia, pis de
77 m2 constr., 3 hab., 1 bany, 1
terrassa, tanc. d’alumini, fust.
int. de fusta, calef. gas natural.
Preu 157.500 E - Ref. 19648.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.105314

● GIRONA Santa Eugènia pis
de 95 m2, const. 2 hab. dobles,
1 bany complet, cuina i menjador independents, calefacció i
paviment de parquet. Reformat. Preu 160.000 E.
Ref. 20907.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.131750

● GIRONA Santa Eugènia, pis
de 74 m2 construïts, 3 hab., 1
bany, tanc. d’alumini amb doble
vidre, fust. int. xapada. Preu
155.000 E - Ref. 20542.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.120637

● GIRONA Santa Eugènia,
preciós pis d’1 hab. doble amb
vestidor, bany complet, cuina
independent, menjador lluminós, terra de parquet i gres, calef., preinstal·lació a/c, es queda amb mobles, exterior. INCREÏBLE PREU. NO DUBTIS
DEMANA VISITA.
Preu 147.000 E. Ref. 1074.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.

● QUART fantàstic pis tot exterior amb 3 hab., 81 m2 construïts, cuina office exterior, ampli menjador molt assolellat,
ampli bany complet, bomba de
calor, calef. radiant, possibilitat
de garatge tancat molt ample,
molt lluminós i tot exterior. VIU
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA A UN PAS DE GIRONA.
Preu 208.000 E. Ref. 1100.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.

Ref. 122514.136916

Ref. 122514.136898

● GIRONA Taialà, pis 65 m 2
constr., 3 hab., 1 bany, tanc.
d’alumini, fust. int. de faig, calefacció. Preu 156.000 E - Ref.
18260. ☎ 972 21 97 58

● QUART gran dúplex de 3
hab. dobles, ampli menjador,
cuina office, 2 banys complets,
1 balcó, àmplia terrassa, calef.
radiant, aire condicionat, molt
lluminós i molt bones vistes.
IMMILLORABLE
ÀTIC
DÚPLEX A QUART. Preu
238.000 E. Ref. 1264.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.

(Finques Catalunya).
Ref. 117002.102910

● GIRONA zona Montilivi, pis
de 50 m 2 constr., 2 hab., 1
bany, terra de parquet, tanc.
ext. d’alumini, fust. interior de
fusta, calefacció. Preu 160.000
E - Ref. 20803.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya).
Ref. 117002.107160

● GIRONA zona Pericot, dúplex seminou de 3 hab. grans
(1 suite) + estudi, 2 banys
complets, 1 lavabo amb dutxa,
cuina office, ampli menjador
amb sortida a balcó, molt ben
conservat, tot exterior, molt bones vistes, aparcament inclòs.
OCASIÓ ANTICRISIS. Preu
325.000 E. Ref. 1377.
☎ 972 22 12 00 Vivendium.

Ref. 122514.137173

● SALT c/ Abat Oliva, pis àtic
de 140 m 2 const., 4 habitacions, 2 banys, tanc. ext. de
PVC, fusteria interior de roure,
calefacció de gas natural. Bon
estat. Preu 130.000 E - Ref.
20732.
☎ 972 21 97 58
● SALT Les Bernardes, pis de
90 m2, 3 hab. dobles, 1 bany
complet, 1 lavabo, cuina office,
safareig, gran menjador, ampli
terrassa de 35 m2, garatge opcional tancat. Preu 212.000 E.
Ref. 1412. ☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136735

Serveis Immobiliaris Integrals

nº 921

Sr. Promotor

GIRONA
PIS EN VENDA
ZONA PONT DEL DIMONI

Ya tiene la solución
Compramos sus Promociones de Pisos.
Nos quedamos sus Hipotecas.
Hablemos. Llámenos o Visítenos

APARTAMENTS

Ref. 117007.137681

680 194 835

www.vivendium.cat

LLOGUERS

● GIRONA Devesa, zona Bonastruc, apartament d’una hab.
amb armaris de paret, cuina
americana amb forn i tots els
electrodomèstics, bany complet. Moblat, calefacció de gas
natural. Preu 450 E/mes. Ref.
01324. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.113037
118280-993121G

972 221 200

● VILAMALLA Polígon Empordà Internacional, venda de
terreny industrial i comercial.
Parcel·les de 8.000 m2 i 22.000
m2. Segregable fins a 2.500 m2.
Edificabilitat del 75%. A 20 km
de la frontera francesa i 10 min
de Figueres. Excel·lent situació
a l’entrada del polígon i comunicacions immillorables (AP-7 i
N-II). Ideal plataformes logístiques, naus industrials i comercials. Directe propietari. Facilitats econòmiques. www.promysa.com
☎ 977 21 47 13
Ref. 0.140622

● GIRONA Creu - Migdia,
apartament de lloguer seminou
d’una habitació doble. Sala
menjador amb cuina oberta,
bany complet. Tot moblat, supercèntric. De segona mà amb
41 m2. Preu 540 E/mes.
Ref. 01229.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

De particular a particular

c/ Sta. Eugènia, 50 B · 17005 Girona

TERRENYS INDUSTRIALS

Ref. 117007.136550

80m2, 3 hab., calef.,
ascensor, bany
complet, rentador...
Molt acollidor i
molt ben comunicat.

¿No puede vender sus pisos?
¿No puede pagar las hipotecas?
¿Tiene problemas?

Ref. 122514.136878

● GIRONA Barri Vell, pis seminou de lloguer, està distribuït
per una hab. tipus suite amb
armaris de paret, menjador
gran i cantoner, cuina americana amb tots els electrodomèstics, terra de parquet. Dóna al
carrer i a la plaça, totalment
exterior. Preu 580 E/mes. Ref.
01263. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

GRUP

V ivendiu M

● SALT zona Espai Gironès,
gran pis seminou de 3 hab.
grans amb armari (1 suite), 2
banys complets, cuina indep.,
ampli menjador, 1 balcó i 1 terrassa gran des del menjador,
tot exterior, molt bones vistes,
garatge inclòs. OCASIÓ IMMILLORABLE! Preu 260.000 E.
Ref. 1263.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.

(Finques Catalunya).
Ref. 117002.132901

Ref. 122514.136728

122514-990009Q
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● GIRONA pl. Poeta Marquina,
apartament d’una hab. doble
amb 40 m2 útils i sortida a pati.
Totalment moblat, bomba calor
i fred i bany complet amb banyera. Al centre, molt a prop de
l’estació. Preu 500 E/mes. Ref.
01229.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.116231

Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Casa
Casa
Casa
Casa
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Locals
Local
Local
Local
Pàrq.
Pàrq.

Santa Eugènia
1
no 450 €
Celrà. Lloguer opció compra
2
no 450 €
C/ Bernat Boades
1
sí
450 €
Barri Vell, c/ Fora Muralla
2
sí
500 €
Barri Vell, c/ Caputxins
1
sí
500 €
Pujada de les Pedreres
3
sí
500 €
Av. Sant Narcís
4
sí
530 €
C/ Santander
3
sí
550 €
C/ Oviedo
2
sí
550 €
C/ Punta del Pi (Montilivi)
3
sí
550 €
Barri Vell, c/ St. Josep
1
sí
550 €
C/ Santiago Sobrequés + traster
3
sí
550 €
C/ Guilleries, parquet, 2 banys
2
sí
550 €
C/ Castell de Requesens + pàrquing
2
no 575 €
Fornells. Pl. 11 de Setembre + pàrquing
1
sí
600 €
Domeny. Ctra. St. Gregori
3
no 600 €
C/ Maçana + pàrquing
2
no 600 €
Fontajau, jardí + pàrquing
2
sí
650 €
C/ Creu
3
sí
650 €
C/ Garrotxa. Terrassa + pàrquing
3
sí
650 €
C/ Creu, amb pàrquing, calef. incl. preu
2
sí
650 €
Av. St. Narcís
4
sí
690 €
Pl. de l’Oli. 90 m2
4
no 700 €
Barri Vell, pl. St. Pere, seminou, a/c
2
no 750 €
Sarrià. Av. França, garatge + terrassa
3
sí
750 €
C/ Jocs Olímpics de Barcelona
3
sí
770 €
C/ Rutlla
4
sí
800 €
C/ Nou. Alt estànding
2
no 900 €
Celrà, 3 plantes, 75 m2
1
sí
500 €
La Bisbal, pati 134 m2
3
sí
550 €
Ventalló, llar de foc
3
sí
550 €
St. Jordi Desvalls, llar de foc
4
sí
550 €
2
Trav. de la Creu. 24 m diàfan + 1 bany
400 €
C/ Vista Alegre. 70 m2, diàfan, sortida de fums
480 €
C/ Carme. 70 m2, diàfan + 10 m2 magatzem
500 €
Oficina Jaume I de 50 m2 amb calefacció
500 €
Oficina c/ Sta. Clara de 70 m2
550 €
2
Despatx. C/ JaumeI. 65 m diàfan. Serv. conserg.
600 € + com.
2
C/ Sta. Eugènia, de 90 i 110 m
650 € i 850 €
Salt. Països Catalans. Sortida de fums
750 €
Oficina C/ Migdia, parquet, a/c, 80 m2
750 €
Oficina ctra. Barcelona, nova, amb parquet, 140 m2
1.660 €
Girona. C/ Sant Miquel
75 €
Girona. C/ Manel Quer
75 €

Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Casa
Local
Local

Av. Sant Joan
C/ Dr. Joaquim Danés
St. Esteve d’en Bas. C/ Àngel Custodi
C/ Panyo. Calef., terrassa
C/ Nou de Sant Antoni
C/ Olímpia
C/ Macarnau. Calef., garatge
C/ Mestre Turina
C/ Tortellà. 70 m2
C/ Mossèn Gelabert, 300 m2

3
2
2
3
3
4
2
2

sí
sí
sí

350 €
370 €
400 €
450 €
500 €
500 €
550 €
500 €
150 €
500 €

Pis

C/ Caserna. Baix

2

no

425 €

Pis

C/ Sant Pau. Estudi. Calefacció

1

sí

450 €

Pis

C/ Creu de la Mà

2

sí

500 €

Pis

C/ Nord. Pàrquing

2

no

525 €

Pis

C/ Jóncols

3

no

530 €

Pis

C/ Nou. Pàrquing

3

no

550 €

Pis

C/ Oliva. Semimoblat

4

Pis

C/ Sta. Llogaia. Nou

2

550 €
no

Local C/ Esperança. 90 m2
Local C/ Sta. Llogaia. 80 m2
Local St. Pere P. C/ Planta. Nucli antic. 3 p. de 85 m2

Pis C/ Algavira. 50 m2. Cèntric. Calef.

550 €
500 €
600 €

● GIRONA Rutlla, apartament
de lloguer tipus loft. Hab. separada del saló-menjador, cuina
americana, bany complet. Tancaments d’alumini, bomba de
calor i fred, totalment moblat.
Preu 450 E/mes. Ref. 01235
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

CASES OCASIÓ
● GIRONA Palau, lloguer amb
opció de compra de torre a
quatre vents amb parcel·la de
680 m 2 . La casa té 140 m 2
const. i 119 m2 de zona d’aparcament. Distribuïda en 4 hab.
dobles (1 suite) i 2 banys. Cuina office i saló menjador amb
llar de foc i sortida a terrassa
gran de 24 m2. Calefacció de
gas natural, aire condicionat,
tanc. d’alumini. Casa d’origen,
feta a l’any 1986, necessita algunes reformes. Parcel·la amb
moltes possibilitats i vistes panoràmiques a tota Girona. Preu
1.200 E/mes. Ref. 01310.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.138328

● CALDES DE MALAVELLA
casa nova a quatre vents, 4
hab. (1 suite), saló menjador,
bany complet, garatge tancat.
Jardí privat, calef. de gas i terra
de gres. Lloguer amb opció de
compra. Preu 1.000 E/mes.
Ref. 01206.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.137373

● MADREMANYA luxe, casa
nova aïllada de pedra en venda. 4 hab. (1 suite), 2 banys, 1
lavabo, cuina office, sala planxa, llar de foc, garatge, piscina
i jardí privat. Acabats de qualitat molt assolellada i ben situada. Vista panoràmica. Possibilitat de lloguer amb opció de
compra.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.113050

Ref. 117007.125608

PISOS NOUS
● FIGUERES c/ Terreres, molt
cèntric, pisos de lloguer de 80
a 120 m2 d’obra nova, acabats
de qualitat. Calefacció de gas,
parquet. Ascensor. Sense mobles. Possibilitat lloguer amb
opció a compra.
☎ 689 383 441
Ref. 327530.140541

● GIRONA Sant Narcís, casa
de lloguer amb 3 hab. dobles,
tot en un sol nivell. Superf. de
70 m2 i terrassa de 50 m2. Bany
complet, cuina independent.
Els mobles són nous i disposa
d’un local a planta carrer que
es lloga a part.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

● LA BISBAL D’EMPORDÀ c/
Solidaritat. Molt cèntric. Pisos
d’1, 2, 3 i 4 hab., d’obra nova.
Construcció tradicional amb
a/c, ascensor, sense mobles.
Pàrquing al mateix edifici. Possibilitat lloguer amb opció a
compra.
☎ 689 383 441

Ref. 117007.133057

● TORROELLA DE MONTGRÍ
c/ Falçot, centre del poble. Pis
de 3 hab. amb sala menjador,
bany i cuina independent, sense mobles, gran terrassa posterior assolellada, ascensor.
Nova construcció.
☎ 689 383 441

● LLAGOSTERA al centre del
poble, casa molt gran parcialment reformada, 5 hab. dobles,
2 banys, 1 bany auxiliar, cuina
reformada amb office, safareig
exterior, menjador amb llar de
foc, 2 grans terrasses que envolten el davant de la casa.
GRAN JARDÍ de 800 m2, garatge, calef. de gas, mobles opcionals d’estil clàssic. Preu
1.000 E/mes. Ref. 01217.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.136540

● SALITJA casa de lloguer
cantonera de 5 hab., 2 banys
complets, garatge 2 cotxes,
amb mobles, molt lluminosa,
proximitat a Girona. Preu 1.500
E/mes. Ref. 968.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136870

FINQUES RÚSTIQUES
● PALS casa pairal de 800 m2
per llogar. Té 40.000 m2 de terreny, piscina i pou privats,
bons accessos, electricitat,
possibilitat d’habitatge o negoci. Situació privilegiada. S’informa amb cita prèvia. Esplèndida
finca amb fort caràcter. Preu
3.000 E/mes. Ref. 01064.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.97757

LOCALS i NEGOCIS
● GIRONA c/ Sèquia, local comercial per llogar, situació immillorable, ideal per a tot tipus
de negoci, local de superf. 100
m2 + 30 m2 de magatzem al darrere, aparador al carrer, lavabos. S’entregarà pintat. Condicions del lloguer negociables.
Preu 1.600 E/mes. Ref. 01246.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.134247

● LA BISBAL D’EMPORDÀ
nau de lloguer 850 m2 aprox.
amb un pati de 1.000 m2. Tots
els serveis, llum, aigua i gas.
Entrada asfaltada i amb una
tanca. Es pot negociar carència, segons tipus d’obra. Lavabos i vestidors. Preu molt interessant. Ref. 00890.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.136548

Ref. 117007.133055

CASES NOVES

● GIRONA c/ de la Creu, despatx de lloguer al centre, 1
bany auxiliar amb plat de dutxa, terra de gres, despeses comunitat incloses i aigua, aire
condicionat, bomba de calor,
superf. 60 m2. Preu 450 E/mes.
Ref. 01271.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

NAUS INDUSTRIALS
● GIRONA Pol. Mas Xirgu, nau
de 636 m 2 aproximats, totalment diàfana, cantonera, bon
accés per a camions, porta de
càrrega i descàrrega, molt lluminosa, molt bon accés per
l’autopista AP-7. Preu 3.500
E/mes. Ref. 934.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.139034

OFICINES i DESPATXOS
● GIRONA oficina de 207,39
m2, 1 lavabo, accessibilitat bona, divisions, portes d’accés,
entresolat, sortida de fums, calef., despeses de comunitat incloses, aire condicionat. Preu
1.800 E/mes. Ref. 1174.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136901

Ref. 327530.140542

Ref. 327530.140543

PISOS OCASIÓ
● GIRONA Barri Vell, pis de
lloguer amb mobles de 37 m2
construïts, 1 hab., 1 bany complet, fusteria exterior de fusta i
interior de cedre. El pis té calefacció. Preu 525 E/mes.
Ref. 19883.
☎ 972 21 97 58
(Finques Catalunya). Ref. 117002.76983

● GIRONA Bisbe Lorenzana,
pis de lloguer d’una habitació
doble i una hab. individual, sala
menjador amb cuina oberta,
bany complet. Tot moblat i reformat fa poc, supercèntric.
Aval bancari. Preu 500 E/mes.
Ref. 01216.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.113082

● GIRONA c/ Ballesteries (Barri vell), pis de 2 habitacions,
moblat, 2 balcons, calefacció,
tot reformat de dins. Com nou.
500 E/mes ☎ 659 472 337
Martiimmobles
Ref. 130534.139615

● GIRONA c/ Bonastruc, pis
moblat de 3 hab., calefacció i
aire condicionat, balcó, assolellat i amb vistes, bany complet,
a cinc minuts de l’estació i a
cinc minuts del Barri Vell.
550 E/mes ☎ 659 472 337
Martiimmobles

● GIRONA centre, pis de 2a
mà, 2 hab. (1 doble), 44 m 2
útils, 1 bany, sala menjador
amb cuina americana, 1 balcó,
bomba de calor i fred, terra de
parquet. Molt a prop de l’estació. Preu 550 E/mes.
Ref. 01096.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.135565

● GIRONA Devesa, pis de 2a
mà de lloguer, 2 hab. dobles, té
55 m2 útils, completament moblat i equipat amb electrodomèstics, 1 bany complet,
cuina independent. Calef. de
gas ciutat. Preu 600 E/mes.
Ref. 01267.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.133457

● GIRONA Devesa, pis de lloguer amb 3 hab. (1 doble i 2
senzilles) totalment moblat.
Cuina office, bany complet i lavabo. Pàrquing opcional. Té 78
m2 útils i sortida a petit balcó.
Preu 640 E/mes. Ref. 01329.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.135568

● GIRONA La Punxa, lloguer
de pis de 4 hab. (3 dobles), 1
bany complet, 1 bany amb dutxa, cuina office amb sortida
rentador, gran menjador amb
sortida ampli balcó, ascensor,
calefacció, sense mobles. UBICACIÓ ZONA RENFE, PIS
MOLT GRAN. Preu 750 E/mes.
Ref. 1510. ☎ 972 22 12 00
Vivendium.
Ref. 122514.136857

● GIRONA la Salle, pis de lloguer de 2a mà. 3 hab. dobles,
sala menjador amb sortida al
balcó. Cuina independent amb
safareig tancat. 1 bany complet
amb banyera, mobles. Té 78 m2
útils. Preu 550 E/mes. Ref.
01145. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

Ref. 117007.133056

● GIRONA Parc Central, pis
de 3 hab. dobles amb armaris
de paret, 1 bany complet amb
banyera, cuina independent reformada amb sortida a un pati
de 15 m2. Completament moblat i amb electrodomèstics.
Calefacció de gas ciutat. Contracte d’habitatge no habitual.
Preu 600 E/mes. Ref. 00928.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.135567

● GIRONA Pericot, lloguer de
pis seminou de 2 hab. grans,
cuina - menjador, bany complet, balcó, ascensor, sense
mobles, aparcament inclòs.
MOLT ASSOLELLAT I TOT EXTERIOR. Preu 650 E/mes. Ref.
1476. ☎ 972 22 12 00
Vivendium.

Ref. 130534.139617

Ref. 122514.136874

● GIRONA Pericot, pis de lloguer moblat de 2 hab. (1 doble
i 1 senzilla), cuina independent
totalment equipada, bany complet. Calefacció de gas ciutat.
Pàrquing inclòs al preu. Preu
600 E/mes. Ref. 01332.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

Ref. 117007.135570

● GIRONA Sant Narcís, pis de
lloguer de 3 hab. (2 grans), 1
bany complet, cuina independent, safareig, petita terrassa,
ampli menjador, calefacció, ascensor, molt bon estat. Preu
650 E/mes. Ref. 1486.
☎ 972 22 12 00
Vivendium.

Ref. 130534.139616

● GIRONA Casernes, pis de 2
hab. dobles per llogar, cuina independent, bany complet, sala
menjador de més de 25 m 2.
Molt a prop del Parc Migdia.
Preu 550 E/mes. Ref. 00001.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.113054

● GIRONA Casernes, pis de
lloguer amb 2 hab. dobles, saló
menjador cantoner amb sortida
a balcó, cuina molt gran, bany
complet amb banyera. Amb
mobles i té una plaça de pàrquing inclosa al preu. Preu 650
E/mes. Ref. 00731.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

DEMANDES
ADMINISTRATIUS
● 98 PLACES LLIURES d’Auxiliars Administratius a la provincia de Girona, Ajuntaments
amb oferta: Calonge, Olot, Torroella, Palamós, Blanes... A
partir del Graduat Escolar. Informa-te’n
☎ 902 07 90 09
Ref. 102533.4035578

● AUXILIAR ADMINISTRATIU. Places lliures. Feina fixa,
1.100 E al mes. Informa-te’n
☎ 972 20 54 62
Ref. 102533.4034511

ALTRES

Ref. 117007.137347

● GIRONA Maristes, pis de lloguer de 4 hab. (2 dobles), sense mobles, cuina indep. tipus
office, bany, lavabo, calef. de
gas natural, ascensor. Preu
630 E/mes. Ref. 01213.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

● GIRONA Carrefour Express,
pis de lloguer amb 2 hab. dobles, menjador, cuina independent molt gran, bany complet.
Té 2 balcons petits. És una primera planta sense ascensor i
sense calefacció. Preu 430
E/mes. Ref. 01327.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
● GIRONA Casernes, pis de 2
hab. sense mobles de qualitat
alta, terra de parquet, gran balcó, gas ciutat, assolellat. Pàrquing opcional.
550 E/mes
☎ 659 472 337 Martiimmobles

TREBALL

Ref. 117007.133054

Ref. 122514.136887

● GIRONA Santa Eugènia, pis
de lloguer de 4 hab. (2 dobles),
sense mobles, cuina independent office, 1 bany, 1 lavabo,
calef. de gas natural, ascensor,
balcó al carrer, molta llum, tot
exterior, vista panoràmica.
Preu 580 E/mes. Ref. 00364.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)
Ref. 117007.36299

Ref. 117007.105801

● GIRONA Vista Alegre, pis de
lloguer moblat de 2 hab. (1 doble i 1 senzilla), cuina tipus
americana equipada, bany
amb banyera. Armaris de paret, terra de gres, calef. de gas
ciutat. Molt a prop del Barri
Vell. Preu 600 E/mes. Ref.
01283. ☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

● GIRONA centre, pis de 2a
mà moblat, 3 hab. dobles totalment reformat, 1 bany, sala
menjador molt gran i cuina independent. 2 balcons amb vista al centre de la ciutat. Calefacció de gas natural. Preu 650
E/mes. Ref. 01085.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

● GIRONA Vista Alegre, pis de
2 hab. dobles sense mobles,
pati de 15 m2 aprox. Saló amb
cuina oberta i bany complet.
Calefacció de gas ciutat, tanc.
d’alumini, terra de gres. Preu
600 E/mes. Ref. 00939.
☎ 972 21 48 08
(Finques Madrenas API n. 433)

Ref. 117007.133051

Ref. 117007.137819

Ref. 117007.113056

● ACTIVITAT EXTRA treballs
casolans. Confeccioni: bolígrafs, encenedors, clauers, vaixells.
☎ 902 550 597
Ref. 0.4038669

● BOMBERS. Alta demanda a
Girona. Pròximes campanyes
forestals. Informació
☎ 902 079 009
Ref. 102533.4035158

● CURS D’ELECTRICITAT INDUSTRIAL. Repara, instal·la i
mantingues tot tipus d’enllumenats i cablejats a qualsevol empresa. Necessiten personal
qualificat. Sense requisits previs. Prepara’t ja.
☎ 900 172 172
trucada gratuïta.
Ref. 0.4038812

● CURS DE SOLDADURA: Et
formem per a que aconsegueixis un bon treball, alta demanda. Pràctiques i borsa de treball exclusiva. Informa-te’n
☎ 900 172 172
Ref. 0.4038810

● DAVANT NOTARI GARANTIA 20.000 E: millors prestacions condicions mercat, franquícies màxima rendibilitat, mínima inversió, local opcional, finançament garantit. Sol·liciti
dossier informació
☎ 670 254 446
Ref. 0.4038819

● ES NECESSITEN VIGILANTS DE SEGURETAT PER
A DIVERSES EMPRESES.
Treball fix. Informa-te’n
☎ 902 075 275
Ref. 102533.4037214

● GRAN DEMANDA LABORAL en el Sector de l’Energia
Solar i Eòlica. Formem personal per a llocs vacants. Preparació intensiva. Pràctiques i
Borsa de Treball garantida. Informa-te’n gratis
☎ 900 172 172
Ref. 0.4038809

● GUARDERIES I LLARS
D’INFANTS necessiten cobrir
vacants. T’agraden els nens?
T’agradaria treballar amb ells?
Bones condicions laborals. Si
tens el graduat escolar, truca’ns i t’informarem.
☎ 902 079 009
Ref. 102533.4035154

● GUARDERIES, MENJADORS, CENTRES INFANTILS
DEMANDEN AQUEST PERFIL... Fes-te tècnic en Educació Infantil. Només necessites
el Graduat escolar. Informate’n. ☎ 900 100 180 trucada
gratuïta.
Ref. 0.4038804

● PROFESSOR D’AUTOESCOLA. Obtingues el títol fàcilment i treballa. Feina garantida. Informa-te’n
☎ 902 079 009
Ref. 102533.4035580

● PROFESSOR D’AUTOESCOLA. Es necessiten a la provincia. Alta demanda. Molt
bons sous. Feina garantida. Informa-te’n
☎ 977 24 83 19
Ref. 102533.4035150

Preu per convenir

2 no 420 €

Pis C/ Creu. 75 m2. Cèntric. Molta claror. Terrat comun. 2 no 500 €
Pis Sta. Cristina. Pere Gironès. 70 m2. O.N.

3 no 550 €

Pis C/ Bruc. 60 m2. Calef., terrassa. Pàrquing

2 no 575 €

Pis Pg. dels Guíxols. 100 m2. A 1a línia de mar

2 sí

675 €

Local C/ Granada. 42 m2. L. com./despatx. 1 bany

no 290 €

Local C/ Capmany. 80 m2. 2 sales, 1 bany

no 450 €

Local C/ Metges. O.N., per a c. mèdic o gab. d’advocats 3 no 1.000 €
Local C/ Maragall. 241 m2. Local d’estil industrial

1.078 €

C/ Ciutadans, 12 - C/ Emili Grahit, 37 • www.cambrapropietatgirona.com

122514-990013G

www.elpunthabitatge.cat

314209-993578G
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● CEASFOR. AUXILIARS ADMINISTRATIUS. Preparació
completa i personalitzada de
totes les proves. Professorat
compost per especialistes a
cada àrea. El millor % d’aprovats en edicions anteriors. C/
Emili Grahit, 28, Girona.
902 079 009
☎
www.ceasfor.com
Ref. 102533.4035585

OPOSICIONS
● 1.800 E MENSUALS. PROFESSOR D’AUTOESCOLA.
Obtingues el títol oficial i treballa. Borsa de treball a Girona
provincia!! Informació
☎ 902 07 52 75
Ref. 102533.4037215

● AGENT RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Pròximes convocatòries per a
campanya forestal. Informa-te’n
☎ 972 20 54 62
Ref. 102533.4038512

● AULACAT. ACCÉS A LA
UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS, preparació personalitzada, alt percentatge d’aprovats, preparació ràpida i còmoda. Informa-te’n al
c/ Emili Grahit, 28, Girona.
☎ 902 079 009
www.aulacat.cat
Ref. 102533.4036839

● AULACAT. PROFESSOR
D’AUTOESCOLA. Preparació
de les dues fases, alt índex
d’aprovats. BORSA DE TREBALL GARANTIDA! Per a tota
la provincia. Informa-te’n. C/
Emili Grahit, 28, Girona.
☎ 902 079 009
www.aulacat.cat
Ref. 102533.4035586

● AULACAT. GRADUAT EN
ESO, imprescindible per treballar, aconsegueix-lo en un curt
espai de temps. GARANTIT!
Informa-te’n al c/ Emili Grahit,
28, Girona.
☎ 902 079 009
www.aulacat.cat
Ref. 102533.4035587

● CONSERGES, ORDENANCES, PERSONAL DE NETEJA, JARDINERS... Pròximes
convocatòries.
☎ 972 20 54 62
Ref. 102533.4038510

● FARMÀCIES I CENTRES
SANITARIS, contínues ofertes,
bona remuneració, treball estable. Informa-te’n.
☎ 902 075 275
Ref. 102533.4036842

● FARMÀCIES I CENTRES
SANITARIS, contínues ofertes,
bona remuneració, treball estable. Informa-te’n.
☎ 902 075 275
Ref. 102533.4036844

● MOSSOS D’ESQUADRA.
Aconsegueix la teva plaça en
un breu espai de temps. Informació
☎ 972 20 54 62
Ref. 102533.4036852

● POLICIA LOCAL, més de
100 places. Bon sou i bones
condicions laborals. Contínues
convocatòries, aquesta és la
teva oportunitat. Informa-te’n
☎ 972 205 462
Ref. 102533.4038508

● POLICIA LOCAL, més de
100 places. Ajuntaments amb
oferta: Lloret de Mar, Olot, la
Bisbal d’Empordà, Torroella,
Palamós... Bon sou i bones
condicions laborals. Contínues
ofer tes, aquesta és la teva
oportunitat. Informa-te’n
☎ 972 205 462
Ref. 102533.4038511

● POLICIA LOCAL. Places
lliures. Feina fixa. Excel·lents
sous. Pròximes convocatòries
a Girona. Informa-te’n
☎ 972 20 54 62
Ref. 102533.4036854

● PROFESSOR D’AUTOESCOLA. ¿Tens dos anys d’antiguitat amb carnet B1 i el Graduat Escolar? T’agradaria impartir classes teòriques i pràctiques? Guanyar entre 2.000 a
3.000 E mensuals? Truca’ns
☎ 902 079 009

OPORTUNITATS

AMISTATS
● ESTÀS SOL/A...? ÉS PERQUÈ VOLS! Apunta’t al Club
d’Amics MAI-SOL, per als que
volen divertir-se, fer activitats,
conèixer gent sana, trobar parella... Telefona’ns
☎ 626 904 929 També organitzem activitats amb nens.
www.maisol.com
Ref. 312350.5036656

OPORTUNITATS

TAROT Y VIDENCIA

JOIES

Ref. 0.5036939

Pago con VISA 902 05 02 84

● «A FIGUERES REBECA»
massatgista, total discreció,
massatges eròtics.
☎ 649 319 638

Precio máximo desde fijo 1,16 €/min y móvil 1,51 €/min.
Leandro Hernández. Sólo mayores 18 años.
Urb. El Bosque, 363 - CP 46370 Chiva

Ref. 0.5037290

● «A GIRONA 3 ROMANESES precioses! Nataly, Gina i
Ana, 21, 22 i 20 anys respectivament. Nataly: 95 de pit natural, rossa, alta, molt maca i carinyosa. Gina: morena, amb
molt de pit i moltes corbes.
Ana: petitona, bon cul, 120 de
pit natural, les millors cubanes
amb mi!! ☎ 972 202 807

ARISAM

● FINANCIAMOS DINERO
RÁPIDO Empresas, particulares. Descuento papel y herencias.
☎ 664 875 111
Ref. 0.5037299

Te aclara tus dudas de amor,
pareja, salud, trabajo y dinero.

Ref. 0.5037339

● «A GIRONA, GLÒRIA, catalana de Figueres, tinc 24 anys,
morena de cabell llarg amb bones corbes, 120 de pit natural,
faig tots els serveis, i quan dic
tots, són tots... Sóc molt viciosa. Truca’m a hores d’oficina.
☎ 872 150 154

806 40 11 38
Fijo 1,16, móvil 1,51 E/min. May. 18 a. AP 3075. 43006.

QUIROMASSATGES

COMPRA - VENDA
D’OR
PAGAMENT
AL COMPTAT
PASSEM A
DOMICILI
DISCRECIÓ

C/ Migdia, 117 - Girona
Tel. 972 41 62 94

Ref. 102533.4036846

Ref. 0.5037289

● «A FIGUERES MARINA»
massatgista, tot tipus de massatges. Es demana discreció.
☎ 666 632 584

TAROT

PRÉSTECS

● COMPREM OR Girona - Rubí. ☎ 972 22 46 96
Ref. 0.2009323

806 499 500

● «A FIGUERES CASA» discreta atesa per agradables i
maques senyoretes, c/ Sant
Roc, 17. ☎ 972 500 448

Ref. 0.5037336

● KIRO’S. Ampliació de personal. Massatgista nova. També
catalanes. Visa.
☎ 972 21 22 07
Ref. 0.5037320

● «ATENCIÓ EL MILLOR
DÚPLEX LÈSBIC» Autèntic, ho
fem 2 amigues, joves, maques,
i molt complaents. Vine a coneixe’ns i no oblidaràs!! D’11 a
22 h. Festius també.
☎ 972 21 35 60

RELACIONS

Ref. 0.5036474

● SEPARADA ATRACTIVA
busca amic, envio fotos. ENVIA
MARIA AL 25331. Decopremium 1,39 euros.
Ref. 0.5037359

● «ATENCIÓ FERNANDA» 22
anys, molt maca, primeta,
dolça, carinyosa i molt complaent. Diversos serveis. D’11 a
22 h, festius també obert.
☎ 972 21 35 60
Ref. 0.5037348

● «ATENCIÓ ISABEL» espanyola, 18 anys amb molta classe, estil i glamour, cos de model, simpàtica, dolça i carinyosa, un encant. Pren-te el plaer
de coneixe’m. D’11 a 22 h. Festius també obert.
☎ 972 213 560

COMPRA D’OR
JOIES i MONEDES D’OR i PLATA.
*

DISCRECIÓ *

PAGAMENT AL COMPTAT

J’OR
comprem paperetes
d’empenyorament.
Jaume I, 65 (Zona Mercat)
Tel. 972 20 84 21
Passeig d’Olot, 90
Tel. 972 40 62 17 GIRONA

Ref. 0.5037325

COMPRO OR

Precio máximo: 1,16 €/min red fija. 1,51 €/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 No Atn. Cte. 902 10 55 33

Ref. 0.5037303

● «ESTRELLA, sóc molt menuda, però el millor cos que
has vist mai, estic tota tatuada,
pits operats, i sóc una autèntica màquina del sexe. Sóc l’amiga de la Sandra, treballem
juntes o separades, com tu ho
desitgis, juntes fem tot el que
et puguis imaginar, som molt
però que molt vicioses, i separades, ens ho mengem tot per
nosaltres soles!!
☎ 972 427 935

GIRONA - Rubí
C/ Anselm Clavé, 12
Tel. 972 22 46 96

FIGUERES
Mercat de l’Or
C/ Sant Pau, 31
Tel. 972 670 220

972 18 64 14

Ref. 0.5037347

CLASSIFICATS
Aquesta targeta
no dóna diners,
però n’estalvia molts

Amb la targeta podeu disfrutar d’una gran varietat de serveis gratuïts:
teatre • cinema • concerts • fires • esports • parcs aquàtics • lloguers
gratuïts • parcs infantils • parcs d’atraccions • excursions • cursets •
gastronomia • gimnàs • vídeos • estètica • serveis socials • viatges •
llibres • agendes • anuaris...

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

● «ATENCIÓ PILAR» 18 anys,
espanyola, molt maca, un encant, dolça i carinyosa. M’agrada besar i que em besin. Tingues el plaer de coneixe’m.
D’11 a 22 h, festius també
obert. ☎ 972 213 560

● «HELENA, 31 ANYS amb
molta experiència. Russa i rossa d’ulls blaus, carinyosa, tot el
que et proposo és una temptació per complaure les nostres
fantasies, plaers que et mereixes. Coneixe’m, seré una experiència excepcional.
☎ 972 20 28 07
Ref. 0.5037334

● «ITALIANA, NINA!!» Una
bellesa d’1,75, pèl-roja, cul
d’escàndol, poc pit, experta en
massatges, et rebo amb una llitera i amb la meva bata blanca... Final feliç o el que desitgis. Estic disponible quasi les
24 hores del dia.
☎ 872 150 154
Ref. 0.5037343

868269/992501F

www.clublapaloma.net

☎

972 49 80 70 • MEDINYÀ

● «JOANA! CATALANA, ALTA, cabell castany, primeta. Et
rebo amb llenceria de cuir, làtex o el que desitgis, faig tot el
que sempre has somiat i espero que siguis un gran somiador... De dilluns a dissabte de
10 a 21 h. ☎ 972 20 28 07
Ref. 0.5037340

● «LAURA 130 PIT» madureta
separada. Massatge anal. Sado. Vibradors. ☎ 610 63 03 24
Ref. 0.5036917

● 915 661 533 NOU. Contactes gais. Cruising telefònic.

Ref. 0.5037362

● «LLOGUER D’HABITACIONS! Si vols passar una estona amb la teva parella, acompanyant o amant i necessites
un lloc discret, higiènic i amb
totes les prestacions, disposem
d’habitacions al centre de Girona, totes amb: vídeo X, a/c, hidromassatge o bany a totes les
habitacions, tel. directe amb la
recepció per demanar el que
necessitis, 30 E/hora, inclou:
tovalloles, llençols nets i xampú. ☎ 872 150 154

● GAIS REALS parla en directe.
☎ 902 549 811

Ref. 0.5037346

Ref. 0.5037345

● «NATASHA, 37 ANYS, la
millor russa de Girona, amb
molta experiència, faig petons
a la boca i tot el que em demanis, la meva cultura és molt sexual i m’agrada que tots els homes quedin ben satisfets. Sóc
alta i rossa, molt pit i molt bon
cos. T’espero a casa privada
tots els dies les 24 hores al teu
servei, com els bombers!!
☎ 972 427 935
Ref. 0.5037341

Ref. 0.5037221

● DONA GRAN, alegre, calenta, insatisfeta. Necessito home
per a sexe.
☎ 689 400 943
Ref. 0.5036858

Ref. 0.5037219

Ref. 0.5033121

● MADURETA ADINERADA,
busco sexe esporàdic, jo et recullo. Gratifico.
☎ 608 762 716
Ref. 0.5035593

● NECESSITEM HOMES per
a sexe amb dones d’alt nivell.
☎ 902 501 786
Ref. 0.5036874

Ref. 0.5036946

● NOIA DOLÇA S’OFEREIX
per a sexejoguina. No professional, només plaer.
☎ 902 013 472
Ref. 0.5032951

● NOIES DIVORCIADES per a
sexe en línia.
☎ 611 150 253

Ref. 0.5037134

● RECENT SEPARADA,
atractiva, culet enlairat, busco
sexe desenfrenat. Gratifico.
☎ 689 400 755
Ref. 0.5036506

● SARA estudiant infermeria.
PATRICIA estudiant dret. Catalanes. Hores concertades.
☎ 686 79 42 28
Ref. 0.5037316

● SUSANA se relaciona con
señores mayores de 40 años.
☎ 625 337 620
Ref. 0.5037349

● TROBADES REALS entre
particulars. ☎ 902 014 891

RELAX 803

Ref. 0.5031748

Ref. 0.5031745

Ref. 0.5036882

972.42.79.35

Ref. 0.5037318

Ref. 0.5034428

● 902 117 600 Parla amb
noies de la teva ciutat, rodalies,
més econòmic.

972 20 28 07

Ref. 0.5036970

● 902 012 923. Mestresses de
casa insaciables.
● 902 014 734. En directe les
noies més calentes. Només
0,06 euros.

Renovació total
LOCAL CLIMATITZAT
24 HORES. VISA. BAR

Ref. 0.5036667

● NOIA DE POBLE. Estudiant
aquí. Busco sexe gratis.
☎ 686 199 116

● RECENT DIVORCIADA.
Atractiva. Rica. Busco sexe.
Pago jo. ☎ 608 463 789

Ref. 0.5037337

12 SENYORETES…

● NECESSITEM NOIES atenent trucades d’amistat. Imprescindible telèfon fix.
☎ 902 222 803

● «SARA DE 19 ANYS, cabell
fosc, exuberant, amb moltes
corbes, però amb 130 de pit
natural, el millor sexe exòtic a
Girona, sóc molt «porca», hi
seré a Girona tot el març, no
triguis molt a venir!! Hores d’oficina i caps de setmana complets. Les meves festes són espectaculars.
☎ 972 20 28 07
● «VALENTINA, 20 ANYS,
morenassa, sóc pur morbo,
blanqueta de pell. Novetat! Menudeta però amb uns pits
d’escàndol. Et sento, et desitjo.
Deixa’t portar per agafar el teu
cos i fer el que ens agradi. Casa privada centre Girona, 24
hores. ☎ 972 427 935

CASA PRIVADA
A GIRONA

● GRATIS ELS CONTACTES
amateurs més calents.
☎ 915 661 535

● NOVETAT! 2 CATALANES
jovenetes, universitàries, d’infart, gironines.
☎ 653 44 66 55

Ref. 0.5037338

Tel. 656 717 457

Ref. 0.5036435

● CONTACTES GAIS REALS
a la teva zona. ☎ 912 042 471

● «SANDRA MASAJISTA» y
amiga. Maduritas, 4 manos.
Económico.
☎ 676 546 677 / 972 23 51 79
Ref. 0.5037330

Jóvenes de 18 a 30 años
Francés natural
Sí a todo
Salidas
24 horas
C/ PEDRET, 11

● BAIX EMPORDÀ NOVETAT!
Raquel catalana, 23 anys, molt
simpàtica i maca.
☎ 634 602 213
● CONTACTES CALENTS
gratis i reals. ☎ 915 661 538

● «MONTSE, CABELL ROS,
de Canàries, però porto molts
anys a Catalunya i et rebo en
català, estic de 10 a 21 hores
tots els dies, sóc alta d’1,75,
130 de pit natural, bon cul. Ho
faig tot, no tinc manies, vols venir i comprovar-ho?
☎ 872 150 154

6

Ref. 0.5037292

● «LAURA, ALTA, 22 ANYS,
morena, d’Amèrica central, 120
de pit natural, pur foc, tinc un
encant especial i molt sensual,
faré que la nostra trobada es
converteixi amb quelcom interessant. Sortides a hotel i domicili. Recorda, disponible a
qualsevol hora. Casa privada al
centre de Girona.
☎ 972 42 79 35
Ref. 0.5037344

EN GIRONA
CHINAS Y JAPONESAS

Ref. 0.5036434

● A FIGUERES ITALIANA
atractiva, se relacionaría con
señores discretos.
☎ 618 198 383

868226-982484®

● TROBAR PARELLA, divertir-se, NOVES amistats... DESCOBREIX Mai-Sol Girona
☎ 626 904 929
www.maisol.com
Ref. 312350.5036652

Ref. 102533.4036843

● TREBALLA D’AUXILIAR
DE GERIATRIA, fes-te auxiliar
tècnic d’infermeria i treballa. Informa-te’n.
☎ 902 075 275

OBRIM A LES 5
DE LA TARDA

131527-992506L

Ref. 0.5037342

Ref. 102533.4036850

● T’AGRADARIA TREBALLAR A GUARDERIES I CENTRES INFANTILS? Places lliures a tota la provincia de Girona. Informa-te’n
☎ 902 075 275

ESPECIAL
COMIATS

131527-992507L

AGÈNCIES MATRIMONIALS

131448-967774w

Ref. 102533.4037216

● «22 ANYS, KARINA, MULATA, sóc volcànica, molt bon
cos i corbes pronunciades, mirada morbosa, calenta i atrevida, discreta. Faig tot tipus de
fantasies i jocs eròtics. Gaudim
el màxim d’un moment de relax
total. ☎ 972 202 807

SERVEIS

868344-985837F

● AUXILIAR ADMINISTRATIU. Places lliures a Girona.
Feina fixa. Bon sou, 1.200 E.
Contínues convocatòries. Informa-te’n
☎ 972 20 54 62

Ref. 102533.4035584

✩

Ref. 0.5037333

Ref. 102533.4035582

● CEASFOR. BOMBERS I
AGENTS RURALS DE CATALUNYA, preparació de totes les
proves, centenars de places, si
tens vocació no ho dubtis. T’informarem de com aconseguirho sense compromís al c/ Emili
Grahit, 28, Girona.
☎ 902 079 009
www.ceasfor.com

XOU ERÒTIC

● CHICAS CALIENTES jóvenes y maduritas, buscan hombres para relaciones esporádicas. 24 horas.
☎ 803 523 321 Fijo 1,16 - móvil 1,51 E. May. 18a. AC 3075 43006.
Ref. 0.5035834

119292-981417w

● CEASFOR. Centre de formació especialitzat en oposicions, més de 14 anys preparant funcionaris ens avalen. Si
estàs interessat en preparar
una oposició, no ho dubtis, t’informarem sense cap compromís. Informació al c/ Emili
Grahit, 28, Girona.
☎ 902 079 009
www.ceasfor.com

✩

LOCAL

CLIMATITZAT

972.42.79.35
130886-990945G

Ref. 102533.4035152

Ref. 102533.4036840

● CEASFOR. MOSSOS D’ESQUADRA, POLICIA LOCAL,
milers de places. Una preparació completa i personalitzada:
Temari, proves físiques, psicotècnic, entrevista personal.
Flexibilitat horària. Aprovat garantit. El 81% d’aprovats amb
plaça. C/ Emili Grahit, 28, Girona.
☎ 902 079 009
www.ceasfor.com

● VIGILANTS I GUARDES DE
SEGURETAT. Es necessiten
per a empreses de seguretat
de Girona. Àmplia demanda,
treball estable i ben remunerat.
Informació
☎ 972 20 54 62

ADMINISTRATIUS

119292-966270B

● WWW.AULACAT.CAT Web
líder en oposicions a Catalunya. Totes les oposicions. Tots
els temaris.

● BOMBERS. Pròximes convocatòries. Informació
☎ 972 20 54 62

Ref. 102533.4035583

FORMACIÓ

● «21 ANYETS I 22 ANYETS», 2 afroamericanes, per
primer cop a Girona, Laura i Lili. Som unes preciositats! Però
saps alguna cosa més? Som
completes i vicioses, fem tot tipus de serveis, lèsbic amb la
teva parella o amb la meva,
llenceria molt sexi, fetitxe. No
et privis d’uns bombons així.
☎ 972 42 79 35

Ref. 102533.4036838

Ref. 102533.4035579

Ref. 102533.4035148

Ref. 102533.4036848

SERVEIS

SALES VIP

119292-987149B

● VIGILANTS DE SEGURETAT. Et preparem en un temps
record i ens adaptem al teu horari. Borsa de treball des del
primer dia. Informa-te’n
☎ 902 079 009

● VIGILANTS DE SEGURETAT I CONTROL D’ACCESSOS, treball estable i ben remunerat. 20 vacants a Girona.
Sol·licita informació
☎ 972 20 54 62

814287-993430®

Ref. 102533.4035581

119292-966267B

119292-929355w

● VIGILANTS DE SEGURETAT es necessiten per a empreses de seguretat de Girona.
Àmplia demanda, treball estable i ben remunerat. Borsa de
treball!!! Requisit a partir de
Graduat Escolar. Informació
☎ 902 075 275

Ref. 102533.4038509

● «2 MADURETES DE 36 I 37
anys, llatines, Clara i Lucía,
rossetes, no molt altes, 90 i
130 de pit natural, et donarem
petons, carícies, si ho desitges
farem festes privades amb les
meves amigues, si et bé de
gust t’acompanyem tota la nit a
casa teva, a casa meva o a un
hotel. Un petó, t’espero.
☎ 972 427 935
Ref. 0.5037335

119292-929349w

Ref. 0.4038806

● AULACAT. VIGILANTS DE
SEGURETAT. Escoltes, Vigilants d’Explosius. Cursos intensius en horaris adaptables.
Centre i professorat homologat
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Gran
qualitat formativa a preus reduïts. Borsa de treball. C/ Emili
Grahit, 28, Girona.
☎ 902 079 009
www.aulacat.cat

RELAX

821792-988735®

Ref. 0.4038811

● TREBALLA COM A RECEPCIONISTA D’HOTEL. Contínues ofertes de treball. Incorpora’t a un sector que no para
de créixer. Prepara’t
☎ 900 100 180 trucada gratuïta.

Ref. 102533.4035588

● TREBALLA PELS AJUNTAMENTS Diputacions... Com a
personal d’oficis: Conserge,
Ordenança, Conductor, Personal de Manteniment, Jardiner.
Places lliures. Prepara’t. Informació
☎ 902 079 009

103431-985363®

Ref. 0.4038805

● SORTIDES LABORALS
amb futur. Tècnic en manteniment i reparació d’ordinadors.
Et garantim la millor preparació
i t’incloem en borsa de treball
exclusiva. Informa-te’n
☎ 900 172 172 trucada gratuïta.

● AULACAT. Centre de Formació. Preparació de les proves psicotècniques i entrevistes per Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Vigilants de Seguretat, Caporals, Sergent, totes les oposicions. Quotes
mensuals, sense cap finançament. Els millors professionals
per assegurar la plaça. Més de
14 anys preparant oposicions.
Informa-te’n c/ Emili Grahit, 28,
Girona.
☎ 902 079 009
www.aulacat.cat

119292-966268B

● RESIDÈNCIES, hospitals
privats, demanden personal
per treballar amb la Tercera
Edat, com a Auxiliar Geriatria i
Infermeria. Borsa de treball.
Curs preparatori.
☎ 900 100 180 trucada gratuïta.

100011-983802®

ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS • ANUNCIS CLASSIFICATS
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PALAMÓS

COREANA
Y
JAPONESA
Salidas 24 horas

620 193 565
673 308 916
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Kathryn Bigelow fa història
La realitzadora d’«En tierra hostil» és la primera dona que guanya un Oscar a la millor pel·lícula i a la millor direcció
JORDI CAMPS I LINNELL

●

Ni el millor guionista de Hollywood ho
hauria fet millor: fer coincidir la celebració
del Dia Internacional de la Dona amb l’entrega del primer Oscar a la millor direcció
Tal com va sentenciar Steve Martin poc després que
Tom Hanks entregués
l’Oscar a la millor pel·lícula per En tierra hostil,
Avatar pertany al passat.
El film de James Cameron
va ser el gran derrotat en la
nit dels Oscar i es va haver
de conformar amb tres
premis menors. Perquè,
com si es tractés d’una
pel·lícula amb final feliç, a
priori la més dèbil, En
tierra hostil va guanyar la
partida a la principal favorita. I la seva directora,
Kathryn Bigelow, va fer
història en convertir-se en
la primera dona que guanya un Oscar, tant per la
millor direcció com per la
millor pel·lícula. Bigelow
va dedicar la seva victòria
«a tots els homes amb uniforme del món».
Menys sorpreses va oferir la nit quant a l’apartat
interpretatiu. Jeff Bridges,
en el seu cinquè intent, es
va endur finalment l’Oscar
pel seu paper a Corazón
rebelde; mentre que Sandra Bullock, que unes hores abans havia anat a recollir el premi Razzie a la
pitjor actriu de l’any –cosa
que l’honra–, va viure el
seu moment somiat quan li
van atorgar la preuada estatueta pel seu treball a
The blind sight. Com també estava previst, els Oscar
pels actors secundaris van
a anar a parar a mans de
l’austríac
Christopher
Waltz (Malditos bastardos) i Mo’Nique (Precious).

왁

Més informació, a
www.elpunt.cat

opinió |

–i, de retruc, a la millor pel·lícula– a una
realitzadora. Kathryn Bigelow va aconseguir ahir aquesta fita desbancant la totpoderosa Avatar, dirigida pel seu exmarit James Cameron, que només es va endur tres

premis menors. A banda dels sis premis
d’En tierra hostil, la cerimònia va acomplir
les expectatives pel que fa a la valoració
dels millors treballs interpretatius, que van
anara a parar a Jeff Bridges i Sandra Bu-

llock pels papers principals, i Mo’Nique i
Christopher Waltz, pels secundaris. De
sorprenent també es pot qualificar el premi
al millor film de parla no anglesa per a l’argentina El secreto de tus ojos.

ELS GUANYADORS DE LA 82a EDICIÓ DELS OSCAR

millor pel·lícula

millor direcció

En tierra hostil

millor pel·lícula de parla no anglesa

El secreto de tus ojos (Argentina)

Kathryn Bigelow

millor actor

MILLOR PEL·LÍCULA

En tierra hostil

MILLOR DIRECTOR

Kathryn Bigelow, per En tierra hostil

MILLOR ACTOR

Jeff Bridges, per Corazón rebelde

MILLOR ACTRIU

Sandra Bullock, per The blind side

MILLOR ACTOR SECUNDARI

Christoph Waltz, per Malditos bastardos

MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA

Mo'Nique, per Precious

millor actriu

MILLOR PEL·LÍCULA DE PARLA NO ANGLESA El secreto de tus ojos, de Juan José Campanella (Argentina)
MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ

Up, de Pete Docter

MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Rick Carter i Robert Stromberg, per Avatar

MILLOR FOTOGRAFIA

Mauro Fiore, per Avatar

MILLOR VESTUARI

Sandy Powell, per La reina Victoria

MILLOR DOCUMENTAL

The cove

MILLOR CURTMETRATGE DOCUMENTAL

Music by Prudence, de Roger Ross Williams i Elinor Burkett

MILLOR MUNTATGE

Bob Murawski i Chris Innis, per En tierra hostil

MILLOR MAQUILLATGE

Star Treck (Barney Burman, Mindy Hall i Joel Harlow)

MILLOR BANDA SONORA

Michael Giacchino, per Up

MILLOR CANÇÓ

The weary kind, de Ryan Bingham i T Bone Burnett, tema de Corazón rebelde

MILLOR CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ

Logorama, de Nicolas Schmerkin

MILLOR CURTMETRATGE

The New Tenants, de Joachim Back i Tivi Magnusson

MILLOR MUNTATGE SONOR

Paul N.J. Ottosson, per En tierra hostil

MILLORS EFECTES VISUALS

J. Letteri, S. Rosenbaum, R. Baneham i A. R. Jones per Avatar

MILLORS EFECTES SONORS

Paul N.J. Ottosson i Ray Beckett, per En tierra hostil

MILLOR GUIÓ ADAPTAT

Geoffrey Fletcher, per Precious

MILLOR GUIÓ ORIGINAL

Mark Boal, per En tierra hostil

Jeff Bridges
Corazón rebelde

millor actor

secundari

Cristopher Waltz
Malditos bastardos

Sandra Bullock
The blind side

millor actriu

secundària

Mo’Nique
Precious

IMMA MERINO

Una dona davant l’addicció masculina a la guerra

F

inalment, en vista de l’empenta
que havia agafat En tierra hostil
amb els premis precedents als Oscar que anunciaven que el film més taquiller de la història havia deixat de ser el
favorit, no és sorprenent el triomf de la
pel·lícula dirigida per Kathryn Bigelow,
que s’ha convertit en la primera dona reconeguda com a millor directora pels
acadèmics de Hollywood. Això ha passat en la 82a edició, però no ho ha estat
precisament a propòsit d’una d’aquelles
pel·lícules que, en principi, conviden a
considerar una diferenciada sensibilitat
femenina. El cas és que, des dels seus ini-

cis amb Acer blau i fins a aquest oscaritzada pel·lícula bèl·lica, Bigelow ha afirmat la seva autoria abordant singularment un cinema de gènere, fins podria
dir-se d’acció, que no acostuma a identificar els films dirigits per dones. No és
cap retret. No entenc el feminisme com
un dirigisme que, posem per cas simplista, pressuposa que les cineastes han de
fer films intimistes amb dones i no films
de guerra protagonitzats, de manera inevitable, per homes. En tierra hostil podria haver estat dirigida per un home
amb resultats similars? Possiblement sí.
La qüestió és que abans era difícil que

una dona tingués la confiança dels productors per realitzar un film semblant i
fins i tot qualsevol altre. Tanmateix, pot
detectar-se en el film de Bigelow un romanent «femení»? El seu final em fa
pensar en Van morir amb les botes posades. Els protagonistes dels dos films, addictes a la guerra, no suporten la inactivitat de l’espai domèstic. Setanta anys després del film sobre el general Custer, però, no hi ha exaltació èpica a En tierra
hostil. Ha canviat la perspectiva davant
la guerra (i els seus herois) o s’hi reflecteix la visió estranyada d’una dona davant la masculina addicció al perill? El

cas és que el realisme de la «dura» Bigelow ha guanyat la partida a la fantasia
idealitzada del seu ex Cameron. Però no
ha sorprès, com tampoc ha passat amb
els premis destinats als actors: de Sandra
Bullock a Mo’nique, de Christopher
Waltz a Jeff Bridges, al qual Michelle
Pfeiffer (remember Els fabulosos Baker
Boys?) va dedicar les més belles paraules
de la nit. Potser l’única sorpresa ha estat
l’Oscar a El secreto de sus ojos en detriment de La cinta blanca i Un profeta. Pel
que sembla, Juan José Campanella, director d’alguns capítols de la sèrie House, té bons contactes a Hollywood.
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la crònica

GIRONA

Molta electricitat

Ja és oberta la
convocatòria
d’ajuts per a la
creació audiovisual

XAVIER CASTILLÓN

●

Intens primer cap de setmana al Black Music
Festival. Divendres el festival va obrir foc presentant la seva primera producció pròpia: la Black Music Experience, una macrobanda de músics catalans seleccionats i liderats pel saltenc Nito Figueras, que van oferir una potent i eclèctica mostra de
música negra, on hi havia lloc per a Robert Palmer,
els Doobie Brothers i Michael Jackson (Working
day and night, com a homenatge final), noms que
poden desconcertar alguns ortodoxos estrictes. En
qualsevol cas, ells s’ho perden. La Black Music Experience ha nascut amb vocació d’agradar i entretenir a un públic divers i no militant, i en la seva estrena a La Mirona ho van aconseguir: una audiència
entusiasta es va passar tot el concert cridant i encoratjant els músics. Alguns dels assistents van arribar al concert en una limusina blanca, com en les
grans ocasions. Aquesta ho va ser. La gran nit inaugural va continuar amb The Gruixut’s, a l’escenari
de La Bombolla, també estrenant el seu nou repertori de clàssics del rock’n’roll adaptats al català.
Dissabte, el Black Music Festival va continuar
amb la rotunditat de The Right Ons, uns madrilenys
en èxtasi per haver aconseguit publicar el seu últim
disc als Estats Units, on ara fan una gira. Magnífica

Ken Ishii a la Sala del Cel de Girona, el 2005. / EL PUNT

Ken Ishii inaugurarà divendres
el Vanguard Club a Millennium
Els dos residents gironins del club faran una gira pel Japó
XAVIER CASTILLÓN / Sils

●

Una sessió del cotitzat discjòquei i productor japonès Ken Ishii inaugurarà
aquest divendres el nou Vanguard Club, a
la discoteca Millennium, que estarà dedi-

Marc Ford, diumenge a Salt. / NÚRIA GARRO / X.C.

imatge, la del cantant de The Right Ons ballant amb
la seva pandereta entre el públic: res a envejar a les
estrelles de la nit, el trio britànic The Brew, que va
oferir un maratonià concert farcit d’electricitat i dominat per la presència indomable del seu jove guitarrista, Jason Barwick: un fill bastard i prodigiós
de Jimi Hendrix –de qui va recuperar Little wing– i
Jimmy Page que no parar ni un moment de fer bots i
fer riffs incendiaris. L’alt nivell d’electricitat ambiental es va mantenir diumenge, amb els locals La
Banda del Yuyu, cada vegada més professionals, i
els nord-americans The Steepwater Band, amb el
guitarrista i cantant Marc Ford, exmercenari dels
Black Crowes, com a company d’aventures. Per
tancar la setmana, res millor que una llarga sessió
de rock amb arrels i cites als Allman Brothers.

Dues dècades d’intens treball per clubs de tot el món
avalen la trajectòria de
Ken Ishii, que també va
compondre la música per a
la cerimònia inaugural
dels Jocs Olímpics d’Hivern a Nagano, el 1998, i
per a diversos videojocs:
dues bones mostres de la
seva versatilitat en el terreny musical, tot i que les
seves arrels són fàcilment
identificables en el techno
de Detroit. Divendres vinent, Ken Ishii, que ja ha
visitat anteriorment alguns clubs gironins com
ara La Sala del Cel, protagonitzarà la festa inaugural del Vanguard Club, que
neix amb vocació de ser
una referència en l’escena
electrònica de les comarques gironines.
La sessió de Ken Ishii es
complementarà amb les

cat al techno i portarà primeres figures de
l’electrònica internacional, un divendres
al mes. Els dos discjòqueis residents de la
sala, Mr Alfil i Dj Fiv, participaran en una
gira internacional amb tres dates al Japó.

intervencions dels dos discjòqueis residents del
club, Mr Alfil i Dj Fiv. Les
primeres 250 persones que
arribin divendres al Vanguard rebran com a regal
un CD exclusiu que recull
una sessió de Ken Ishii, Mr
Alfil i Dj Fiv. També
s’oferirà als assistents la
possibilitat de decorar-se
la cara amb la pintura fluorescent que The Black
Eyed Peas utilitzen en el
videoclip d’I got a feeling,
«portada des de Mèxic».
Està previst gravar la festa
en vídeo i regalar més endavant la filmació resultant als assistents. Les entrades per a la festa de divendres costen 12 euros a
la taquilla i 10 a la venda
anticipada a través del web
de Millennium, on també
hi ha informació sobre autobusos que s’organitzen

per anar-hi des de qualsevol punt de Catalunya.
La següent data del
Vanguard Club serà el divendres 2 d’abril, amb una
doble sessió de hard techno amb la discjòquei
txeca Veronika B.Unq! i
l’alemany Arkus P, premiat com un dels millors
lives del 2009.
El 23 d’abril començarà
al Vanguard Club la gira
mundial Golden Week
Tour, una iniciativa del japonès Dj Shine, del Lunar
Club d’Osaka, que el portarà amb un altre discjòquei japonès i els gironins
Mr Alfil i Dj Fiv per Elgoibar (País Basc), les localitats japoneses d’Osaka,
Tòquio i Nagoya –on actuaran en una gran festa al
carrer, al centre de la ciutat– per acabar aquesta gira conjunta a Viena.

● Girona. Des del dia 2
de març tothom qui ho
vulgui pot accedir als
ajuts que l’Ajuntament de Girona destina a fomentar la creació i la producció audiovisual, cinematogràfica i videogràfica
a la ciutat de Girona.
Els ajuts van destinats
a la creació d’audiovisuals de ficció, documental, videoart i animació en qualsevol
format (digital o cinematogràfic) i gènere
(exceptuant projectes
de contingut i caràcter
publicitari o pornogràfic). El període de
sol·licituds clou el 27
de març. / EL PUNT

FIGUERES

102 projectes
aspiren a les beques
a la creació Agita
● Figueres.

Fins a 102
projectes s’han presentat a la quarta convocatòria de les beques Agita, d’ajuts a
la creació, producció,
exhibició i difusió de
les arts de la ciutat de
Figueres. En la xifra,
malgrat que és lleugerament inferior a la de
la convocatòria 2008/
2009, es percep un
creixement pel que fa
al nombre de treballs
procedents de Figueres i la comarca (un
40% del total). La resolució de les beques,
que convoca l’Ajuntament i que tenen un
pressupost de 60.000
euros, es farà pública
abans del dia 29 de
maig. / EL PUNT

GIRONA

GIRONA

Arriba la sisena edició del Black Music &
Films, al Museu del Cinema i al Truffaut

L’espectacle d’homenatge a Michael Jackson
es presentarà divendres a La Catedral

● Girona.

● Girona. La companyia artística PH-MJ, dirigida per

Avui arrenca la primera secció de la mostra
de pel·lícules documentals associades a la música
negra, Black Music & Films. Com es podia esperar,
la proposta –que permet a l’espectador
acostar-se a les llegendes de la música
negra de tots els temps amb grans documentals i pel·lícules– arrenca amb força, amb la projecció del documental
Soul power, de Jeffrey Levy-Hinte, al
cinema Truffaut (20.30 h, 3 euros). Les dues pròximes projeccions de la mostra, Feel like going home,
de Martin Scorsese (16 de març, 20.30 h), i Devil got
my woman: Blues at Newport 1966 (23 de març,
20.30 h), d’Alan Lomax, tindran lloc al Museu del
Cinema, en sessions gratuïtes. / J.C.L.

GIRONA

Èxit de la inauguració del Sonic Club-Platea
● Girona. Unes 3.000 persones van assistir a la doble
inauguració, dijous i divendres passat, del Sonic
Club-Platea. Divendres, diversos músics gironins
van mostrar el seu suport al nou club de música alternativa actuant-hi gratuïtament. / X.C.

la coreògrafa gironina Yolanda Fernández i Güell,
preestrenarà oficialment l’espectacle Projecte homenatge a Michael Jackson, divendres
vinent a la discoteca La Catedral de Girona. Després d’haver fet tres càstings,
als quals van comparèixer un total de
143 candidats, la companyia té ara 44
components, que es presentaran en públic aquest divendres a La Catedral, on interpretaran
dues coreografies en exclusiva per a l’ocasió. Serà
un primer tast de l’espectacle que s’està preparant,
amb un plantejament de concert dramatitzat sobre la
vida de Jackson, que es vol presentar més endavant
en una gira arreu de l’Estat espanyol. / X.C.
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Rosa Pous, guanyadora de la
beca 8 de Març pel treball
sobre 29 artistes «rescatades»
L’Ajuntament de Girona presenta la convocatòria del 2010
gles XIX i XX. Empremtes de la creació femenina 1871-1960. Per mitjà d’aquest
treball de recerca, Pous ha «rescatat» de
l’oblit vint-i-nou artistes gironines. La
convocatòria del 2010 ja és oberta.

NÚRIA ASTORCH / Girona

●

La galerista Rosa Pous ha estat la guanyadora de l’edició 2008 de la beca 8 de
Març, convocada per l’Ajuntament de Girona, pel seu treball L’art a Girona als sePous ha dut a terme el seu
treball de recerca a partir
d’una divisió històrica. De
la primera part, que comprèn els primers moviments artístics de l’època
renaixentista, després de
la guerra del Francès, Pous
ha tret de l’anonimat sis
artistes. El segon període
comprèn les tres primeres
dècades del segle XX, de
les quals ha fet emergir
dotze dones més de les belles arts, entre artistes i artesanes. El següent període històric fa referència a
les artistes nascudes durant el segle XX fins a la
Guerra Civil, de les quals
destaca Assumpció Cid. I
després del «silenci artístic» de la Guerra Civil i
fins a l’any 1960 ja hi ha
tot un seguit d’artistes conegudes, com ara Emília
Xargay,
Montserrat
Llonch, Joaquima Casas i
Esther Boix, entre d’altres.
L’autora del treball va
destacar que la majoria de
les 29 dones les ha anat
descobrint a mesura que
desenvolupava el projecte.
I va afegir-hi que l’estudi
no està tancat, sinó que pot

LES 29 ARTISTES
 Pilar

 Teresa

 Martiriana

 Carme

Nouvilas
Boada
 Ramona Barquells
 Lluïsa de la Riva
 Anna Font
 Carme Riera
 Mela Muter
 Marianna
Maris
 Isabel Dods
 Lluïsa Botet
 Angela
Dalmau
 Lola
Anglada
 Carme Gelabert
 Francesca Soler
 Gertrudis Romaguera
 Teresa Puixan

Torres
Buch
 Assumpció Cid
 Maria Massa
 Elena Noguereda
 Teresa
Branyas
 Anna
Casanovas
 Teresa
Bedos
 Carme
Raurich
 Joaquima
Casas
 Esther Boix (a la
fotografia)
 Emília Xargay
 Montserrat Llonch

Christine Haase, en plena acció dissabte a la Rambla de Girona. / ALÍCIA MARTÍNEZ

Més visibilitat per a la «performance»
● El Fem_10 (7a Trobada Internacional
d’Artistes Dones d’Acció) va acabar ahir
amb una reivindicació per part dels seus
organitzadors. La directora artística Denys Blacker, així com el director artístic
del festival alt empordanès La Muga Caula, Joan Casellas –també present al
Fem_10– van reclamar en la cloenda
«més visibilitat de l’art d’acció a les insti-

BARCELONA
ser perfectament ampliat i
completat.
El tutor de Pous en el
treball de recerca, el director del Museu d’Història
de la Ciutat de Girona, Pere Freixes, va qualificar de
«molt meritori» l’estudi, i
va indicar que el seu contingut pot constituir més
endavant el nucli de la segona part de l’exposició
La ciutat de les dames. Va

afegir-hi que, a més de les
dones, caldrà estudiar el
paper dels artistes homes
en el mateix període. D’altra banda, l’alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, va
presentar la nova convocatòria 8 de Març 2010, dotada amb 6.000 euros. Els
projectes es poden presentar fins al 31 de maig i a final de juny se seleccionarà
el guanyador.

La Fundació Vila Casas treu de l’armari els grans col·leccionistes
● Barcelona. Li deien que era boig per haver comprat unes fotografies de Francesc Abad d’arbres embolicats en un
bosc de Terrassa, o obra de Carlos Pazos, que reciclava objectes d’un supermercat xinès. Li deien que aquelles peces no tenien ni cap ni peus, que no tenien valor de futur ni sentit poètic. Però
per a ell sí que en tenien, i quaranta anys
després el temps li ha donat la raó. Rafael Tous (Barcelona, 1940) atresora la

PUBLICITAT

● València.

Romà de la
Calle, fins ahir director del Museu Valencià de la Il·lustració i
la Modernitat (Muvim), va dimitir del
càrrec en desacord
amb la censura executada per Salvador Enguix, responsable de
Cultura de la Diputació de València –de la
qual depèn el Muvim–, sobre les fotografies que feien al·lusió al cas Gürtel d’una
exposició que havia
promogut la Unió de
Periodistes i que ocupava una de les sales
del museu.

informació, a
왁 Més
www.elpunt.cat

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a
sota indicades que, amb la ﬁnalitat de seguir invertint i millorant la
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

OLOT
Dia: 21 de març de 2010
Horari: de 7:30 a 12:45 h (Ref. 2718183)
Carrers afectats: BATET DE LA SERRA (ALT I PLA, ANDRUTX,
AUMATELL, BRUGADA, CADEVALL, CAL BORNI, CAL CABRÉ, CAL JUTGE, CAL MARXANT, CAL REI, CAMP DE LA
BASSA, CAN BORA, CAN CASAMITJANA, CAN COLL, CAN
DEVESA, CAN FRONTANA, CAN GRAYA, CAN JANOT, CAN
MET, CAN PARÉS, CAN ROURE, CAN SARGATAL, C), OLOT
(BATET, REPETIDOR DE BATET)

SANTA PAU
Dia: 21 de març de 2010
Horari: de 7:30 a 12:45 h (Ref. 2718183)
Carrers afectats: (BOSC DE LES BOÏGUES, CABANA VILADECAS, CAN GORDI, CAN MADRÓ, CASES NOVES, CASTANYER, COSTES DE SIMON, DE BAIX, DE LA PUBILLA,
DE LA ROQUETA, DE LES COSTES, DE LA ROQUETA, DELS
BALLS, DELS VOLCANS, D’OLOT, D’OLOT A MIERES, ERMITA SANT MARTÍ, ESCOLES, ESTANY)
Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600
119170-993663B
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R

M

A

C

I

millor col·lecció d’art conceptual català, amb unes 650 obres. Ara la Fundació
Vila Casas l’ha convidat a obrir el cicle
L’art de col·leccionar, sobre el món de
les col·leccions privades, al museu de
pintura catalana contemporània Can
Framis, amb el crític d’art Daniel Giralt-Miracle com a comissari. / M.P.

왁 Més informació, a www.elpunt.cat
PUBLICITAT

VALÈNCIA

Dimiteix el director
del Muvim per la
censura de les fotos
del «cas Gurtel»

tucions», alhora que van anunciar que artistes i programadors s’estan organitzant
per protegir-se. Així mateix, els responsables d’aquest festival de l’art d’acció van
valorar molt positivament l’experiència
de portar la perfomance al carrer, que va
tenir lloc a la Rambla dissabte al migdia.
Tant, que ja van avançar que tindrà continuïtat en properes edicions. / J.C.L.

Ó
836471-991477B
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EL TEMPS

www.elpunt.cat/serveis/eltemps
INFORMACIÓ METEOROLÒGICA
24 HORES. 807 012 012.

www.meteocat.com

Cost màx.: fix: 0,41 €/min.; mòbil: 0,76 €/min.
PLENA

MINVANT

NOVA

23 març

30 març

6 abril

15 març

ES PON

7.14 h

18.51 h

TEMPERATURES I PLUGES
Temperatures Pluges (l/m2)
Abans
Màx. Mín. Ahir d'ahir
ESTACIÓ
Amposta
Amposta
7.7 3.6 0.2 9.5
Anglès
–
–
–
–
Banyoles
–
–
–
–
Barcelona
Barcelona
6.2 0.9 17.1 7.0
El
El Perelló
Perelló
5.8 0.3 0.6 13.1
El
El Vendrell
Vendrell
3.7 1.0 15.5
–
Girona
Girona
1.8 0.0 18.6 10.1
La
Bisbald'Empordà
d'Empordà 2.9 -0.7 12.3 12.9
La Bisbal
La
Quar de Berguedà 0.2 -2.4 26.9 3.3
la Quar
La
Seud'Urgell
d'Urgell
la Seu
-0.6 -3.1 5.1 2.8
Lleida
–
–
–
–
Òdena
Òdena
0.0 -1.9 4.5 10.6
Olot
Olot
2.2 0.0 26.5 6.0
Roses
Roses
3.3 0.5 76.6 11.0
Sant Pau de Seguries
–
–
–
–
Tàrrega
–
–
–
–

ESTACIÓ

Torredembarra
Ulldemolins
Vallirana
Vielha
Vila-rodona
Vila-rodona
Vilassar
deMar
Mar
Vilassar de
Alacant
Alicante, SP
Castelló
Castellonde
delalaPlana
Plana
Palma
Palma de Mallorca
València
València, SP
Andorra
Andorra, SP
Berlín
Berlin, GM
Brussel·les
Brussels, BE
Londres
London, UK
Madrid
Madrid, SP
París
Paris, FR

Temperatures Pluges (l/m2)
Abans
Màx. Mín. Ahir d'ahir
–
–
–
–
–
–
–
–
3.7 -0.6 17.4 7.8
–
–
–
–
1.8 -1.4 11.6 10.3
5.0 0.7 31.6 6.7
13
4
13
2
12
4
13
2
-2 -12
4
-6
4
-4
6
4
8
-4
6
-3

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

A

A

D

1030
1025
1020
1015

D

1010

L'ALGUER

Alguna nevada encara al litoral i el prelitoral
Temperatures mínimes més baixes i màximes més
altes. Vents entre forts i molt forts.
La mar: Mar brava a la Costa Brava i de mar brava
a maregassa a la costa central i la Costa Daurada.

A primera hora, els núvols disminuiran i quedaran
restringits al vessant nord del Pirineu i al litoral i el
prelitoral central i sud de la Costa Brava, on el cel
quedarà entre mig i molt ennuvolat i on encara podria caure alguna nevada feble. A la resta del Principat quedarà serè o poc ennuvolat la resta del dia.

Demà: Entre mig i molt ennuvolat al
vessant nord del Pirineu. A la resta
del Principat estarà serè o poc ennuvolat fins al migdia. A la tarda augmentaran els núvols alts i mitjans, i el
cel quedarà mig ennuvolat a l’extrem
nord i a la meitat est, i poc a la resta.

A
Clarianes

Ruixats

Pluja

Ennuvolat Tempesta

Pedra Neu i clarianes

Vent fluix Moderat Fort

Neu

Boirina

Boira

Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta maror

Front càlid Front oclús Front fred

D

Anticicló Depressió

104276-992361F

Sol

Mots encreuats GIRALT
1

CREIXENT

SURT

ENTRETENIMENTS

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORITZONTALS: 1. Trencadissa. 2. Emblanquina amb calç.

Article de sauna. 3. Navalla. El propi és l’estima de si mateix
que duu a no fer un mal paper. La més sinuosa dels paradisos fiscals. 4. Una d’amor propi. Tocs militars equivalents al
cant dels galls. Unides per un pacte. 5. Fruit de certa lleguminosa papilionàcia emprat com aliment sobretot del bestiar, al revés. Mare de Déu patrona dels pastors pirinencs. 6.
Capgirat municipi de la Cerdanya. Eructe. Llampant, flamant,
de corcoll. 7. Terratrèmol. Llit de riera format de sorra. 8. En
certs jocs de baralla sovint té més valor que el rei. Moure alguna cosa d’ací d’allà amb una certa força. L’oest. 9. El
nord. Llengua semítica parlada pels naturals de la península
d’Aràbia. Paranys per a agafar guineus, llops. 10. Nota musical. Capital del Llenguadoc.
VERTICALS: 1. En els pobles de marina tots els qui no són
pescadors. 2. Municipi del Conflent. Bens. La rodona de
Sant Boi de Lluçanès. 3. Família d’àcars dels paràsits terrestres, a la que pertany la paparra. Acaben igual. 4. Forat del
nas. Al nostre planeta n’hi ha un de Mort, però si no s’hi posa remei aviat n’hi hauran més. 5. Exili mut. Afegit. 6. Absolutament necessàries per fer-la bona. Cercle tancat. Riu de la
Sibèria, a contracorrent. 7. Dolgut, plorat, sentit. Dins la colla. 8. Preposició. Unió Sindical Obrera, de baix a dalt. Estalvis que hom guarda. 9. Així té el cap a qui li costa de canviar
d’opinió. Corrues. 10. Van en tren. Dona jove no arribada a
la pubertat, a l’inrevés. Aliment sense el qual no es pot fer el
sopar. 11. Que sempre porta l’opinió contrària.

Sudoku

L’HORÒSCOP
● Àries. 21 març - 20 abril
Simplifica les tasques més immediates i deixa a un costat allò que
no sigui urgent.

● Lleó. 23 juliol - 22 agost
Avui a la feina les teves opinions
poden crear petits conflictes. Vigila
la manera de dir-les.

● Sagitari. 22 nov. - 20 des.
Evita posar condicions a la teva
parella: avui això et podria portar
problemes.

● Taure. 21 abril - 20 maig
No deixis que els altres decideixin
per tu. No es pot quedar bé amb
tothom sempre.

● Verge. 23 agost - 21 set.
Si vols aconseguir més atenció per
part de la teva parella, mostra la
teva cara més tendra.

● Capricorn. 21 des. - 19 gener
Intenta que l’opinió dels altres no
t’influeixi a l’hora d’actuar. Has de
començar a tenir clar el que vols.

● Bessons. 21 maig - 21 juny
Et notaràs nostàlgic recordant moments de la teva infantesa. Aprofita-ho per sentir-te com un nen.

● Balança. 22 set. - 22 octubre
El teu poder de seducció estarà
especialment alt durant tot el dia.
Parla amb aquella persona.

● Aquari. 20 gener - 18 febrer
Et convé desconnectar unes hores
del món. Avui dedica unes quantes
hores al descans absolut.

● Cranc. 22 juny - 22 juliol
Has de preparar-te perquè molt
aviat hi haurà canvis laborals molt
positius per a tu.

● Escorpí. 23 oct. - 21 novembre
No vulguis amagar els teus sentiments. No tinguis por d’expressarlos.

● Peixos. 19 febrer - 20 març
Trobaràs una persona que fa
temps que no veus i que remourà
sentiments que creies oblidats.

814287/779804BTW

PUBLICITAT
www.elpunt.cat/serveis/horoscop

6 diferències SOLER

EL JOC

www.elpunt.cat/serveis/joc

ONCE

TRIO

BONOLOTO

Sorteig 8 de març

Sorteig 8 de març

Sorteig 5 de març

Sorteig 8 de març

Número premiat

Combinació guanyadora

Combinació guanyadora

Combinació guanyadora

05.190
número

euros

05.190
22.989
22.991

35.000
500
500

terminacions

2.977
977
77
7
2 (desena de miler)

euros

200
20
6
1,50
1,50

5

2

7

SUPER 10
Sorteig 8 de març
Combinació guanyadora

03 02
31 34
41 43
53 55

10
37
45
57
Diana 31

22 30
38 40
46 47
64 68

1
44

17
47

29
49

E
IBL
N4
38
O
P
GuanyadorsDIS
euros
O
N 0
Pot

EL GORDO

38 41 47
49 53

Complementari Reintegrament

6
5+C
1
5
100
4
6.552
3
126.570

263.866,93
1.319,33
31,88
4,00

E
IBL
N
O
5P
DIS

Reintegrament

Guanyadors

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

NO

euros

0
Pot
2 164.891,91
26
2.306,18
247
283,22
1.634
48,93

Solucions d’ahir
R
U
B
I
C
U
N
D
E
S

O
N
A
*
U
S
A
R
*
O

M
I
T
I
G
A
R
*
O
M

A
C
A
B
A
*
R
E
S
*

N
O
*
I
T
N
I
R
O
C

C
R
I
D
*
I
*
A
R
I

E
N
D
E
R
R
O
C
*
N

J
*
E
M
A
*
S
I
R
I

A
R
A
*
T
R
O
F
I
C

R
E
*
J
A
E
N
*
T
S

A
L
B
E
R
G
A
R
A

●
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ELS CINEMES

Girona
■ ALBÈNIZ CENTRE

El hombre lobo

20.20

Daybreakers

Daybreakers

22.30

El hombre lobo

Polígon de La Bòbila, s/n. 972 82 66 97. www.ocine.es. Dijous no
festius dia de l’espectador. Venda anticipada: www.servicaixa.com.
Programació subjecta a canvis.

Invictus

22.30

El corredor nocturno
16.00-18.15-20.30-22.45
En tierra hostil
16.00-20.30-22.45
Al límite
16.00-18.15-20.30-22.45
Daybreakers
16.00-19.30-21.15-23.00
Up in the air
16.15-18.20
Avatar (3D)
16.15-19.15-22.15
Los hombres que miraban fijamente...
16.15-18.25
20.35-22.45
Un profeta
16.30-20.30
An education
16.30-18.30-20.35
The lovely bones
16.30-20.10-22.35
Arthur i la venjança d’en...
17.45
Garbo, l’espia
18.15
Celda 211
20.30-22.40
Un hombre soltero
22.45

Historias de San Valentín

22.30

Jeroni Real, 2. 972 41 01 10. www.cinemesalbeniz.com. Dijous no
festius ni vigílies de festius dia de l’espectador. Venda anticipada: 972
41 01 10. Venda per Internet: www.cinemesalbeniz.com

Shutter Island

16.15-19.00-21.45

Millennium 3

16.15-19.05-22.00

■ ALBÈNIZ PLAÇA
Precious
El solista
Shutter Island
La cinta blanca
Invictus

16.00-18.00
16.15-18.15
16.30-20.10-22.40
20.05-22.35
20.15-22.40

Pont de la Barca, 12. 972 20 71 52. www.ocine.es. Dijous no festius
dia de l’espectador. Venda anticipada: www.servicaixa.com o al 902 17
08 31.Programació subjecta a canvis.

■ TRUFFAUT
Tres dies amb la família

16.30

La grandeza de vivir (V.O.S.E)

18.30-20.30
20.30

Portal Nou, 7. 972 22 50 44. Dijous no festius dia de l’espectador

16.00-18.05-20.10-22.15

El hombre lobo

16.00-18.15-20.30-22.45

Tiana y el sapo

16.15-18.20

Invictus

16.30-19.15

Percy Jackson y el ladron...
Los hombres que miraban fijamente...

20.30-22.30

Shutter Island

17.30-20.00-22.30

The lovely bones

Percy Jackson y el ladron...

18.00-20.15-22.30
18.00
18.00-20.30-22.45
18.00
18.00

Shutter Island

18.30-22.15

Invictus

20.00-22.30

Daybreakers

20.00-22.15

En tierra hostil

20.15-22.30

Ronda Sud S/n Polígon El Firal. 902 101 008. www.catcines.cat.
Venda anticipada: www.catcines.cat i als caixers dels cines (sense
recàrrec). Dilluns no festius dia de l’espectador.

18.00
18.00

■ OCINE

Ses Falques, 10. 902 170 4 15. www.laurenfilm.es. Dilluns no festius
dia de l’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 i
www.servicaixa.com

Estrena
«Cazadores de dragones». Chasseurs de dragons. Alemanya-França,
2008. 80'. Gèn.: Animació. Dir.: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak. Arg.: Lord Arnold s’ha de desfer d’un terrible drac i per
això compta amb l’ajuda de la seva neboda Zoe, una nena valenta i desperta. En
aquesta gran aventura els acompanyaran
Gwido i Lian-Chu, els herois més apropiats per caçar el temible drac. Proj.: GIRONA: Ocine. SALT: Cinebox.

«Corazón rebelde». Crazy Heart. EUA,
2010. 111'. Gèn.: Drama. Dir.: Scoot Cooper. Int.: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal. Arg.: Narra la història de Bad Blake,
un cantant de música "country" destrossat
i amb una vida dura, que ha viscut massa
matrimonis, més un grapat d’anys a la
carretera i sovint massa beguda. Una periodista descobrirà què hi ha darrere el
músic. Proj.: GIRONA: Ocine.
«El corredor nocturno». ArgentinaEstat Espanyol, 2009. 103'. Gèn.: Thriller.
Dir.: Gerardo Herrero. Int.: Leonardo Sbaraglia, Miguel Angel Sola. Arg.: Eduardo,
gerent d’una multinacional, treballa sota
pressió. Un dia coneix Raimundo Conti,
un home misteriós que li ofereix la possibilitat de millorar de vida si treballen junts.
El que semblava que havia de ser el principi d’una gran amistat es convertirà en el
principi d’un gran malson. Proj.: GIRONA:
Albèniz Centre.

«Los hombres que miraban
fijamente a las cabras». The men
who stare at goats. EUA, 2010. 93'. Gèn.:
Thriller. Dir.: Grant Heslov. Int.: George
Clooney, Jeff Bridges, McGregor Ewan.
Arg.: Bob Wilton és un reporter que decideix involucrar-se en un conflicte bèl·lic
amb l’objectiu d’oblidar el seu fracàs matrimonial. Les seves expectatives es veuen
superades quan coneix Lyn Cassady, un
agent especial de les forces armades americanes, el qual li revela l’existència d’un
programa militar secret que posarà fi al
concepte de guerra actual... tota una aventura que Wilton no oblidarà mai. Proj.:
BLANES:
Lauren.
CASTELL-PLATJA
D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes
Acec. GIRONA: Albèniz Centre, Ocine. PALAMÓS: Arinco.

«Millennium

3». Luftslottet som

sprändes. Suècia, 2010. 148'. Dir.: Daniel
Alfredson. Int.: Michael Nyqvist, Noomi

Invictus

18.15
18.15

Millennium 3

19.30-22.15

Percy Jackson y el ladron...

20.15

The lovely bones

22.30

sprändes. Suècia, 2010. 148'. Gèn.: Thriller. Dir.: Daniel Alfredson. Arg.: Lisbeth
Salander, malferida, es troba confinada en
un centre on un pacient molt perillós l’assetja. Contra ella pesen acusacions molt
greus i Mikael Blomkvist comença a investigar per ajudar-la. Proj.: BLANES: Lauren.
CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes. GIRONA: Ocine. OLOT:
Olot. SALT: Cinebox.

Català
«Arthur i la venjança d’en
Maltazard». Arthur et la vengeance de
Maltazard. França, 2009. 94'. Gèn.: Animació. Dir.: Luc Besson. Int.: Freddie
Highmore, Mia Farrow. Arg.: S’acaba el
desè cicle de la Lluna i Arthur podrà finalment tornar al món dels Minimoys per
trobar-se amb la seva estimada, la princesa Sélénia. Però Arthur rep un missatge
de Sélénia i els Minimoys que es troben
en perill, i els haurà d’anar a socórrer malgrat la trampa de l’infame Maltazard.
Proj.: CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine.
FIGUERES: Catcinemes. GIRONA: Albèniz
Centre. OLOT: Olot.

Altres

18.15-20.30-22.45

Arthur i la venjança d’en...
En tierra hostil

18.00
18.15-20.30-22.45
18.15-21.00
18.00-20.20-22.45

16.00-18.45-21.30

Tiana y el sapo

16.00-18.00-20.00

Daybreakers

C/ Josep Ayats, 10. 902 10 10 08. www.cinesolot.cat. Venda
anticipada a www.cinesolot.cat i als caixers del cine (sense recàrrec).
Dilluns no festius dia de l’espectador.

■ ARINCO
Los hombres que miraban fijamente...

17.15-19.00
20.45-22.30

«El solista». The Soloist. EUA, 2009.
109'. Gèn.: Drama. Dir.: Joe Wright. Int.:
Robert Downey, Jamie Fox. Proj.: GIRONA: Albèniz Plaça.

EUA, 2009. 120'. Gèn.: Thriller. Dir.:
Kathryn Bigelow. Int.: Jeremy Renner.
Proj.: FIGUERES: Catcinemes Acec. GIRONA: Albèniz Centre, Ocine. OLOT: Olot
Acec. ROSES: Roses.

Shutter Island

16.15-18.15
16.20-19.00-22.00
20.15-22.40
20.20

Invictus

22.05

Centre Comercial Espai Gironès. c/ Carlins, 10. 972 43 92 01.
Dijous no festius dia de l’espectador. Venda anticipada:
www.cinebox.es o al 972 43 92 01

Michael Haneke. Int.: Christian Friedel,
Ernst Jacobi. Proj.: GIRONA: Albèniz Plaça.

«La grandeza de vivir». How About
You. Irlanda, 2007. 87'. Gèn.: Comèdia
romàntica. Dir.: Anthony Byrne. Int.: Hayley Atwell. Proj.: GIRONA: Truffaut
(V.O.S.E).
«Percy Jackson y el ladron del
rayo». Percy Jackson & the Olympians:
The Lightning Thief. EUA, 2010. Gèn.:
Fantàstic. Dir.: Chris Columbus. Int.: Kevin McKidd, Uma Thurman. Arg.: Un jove
descobreix que és el descendent d’un déu
grec que va intentar posar fi a la guerra en
la qual s’enfrontaven les divinitats mitològiques. Proj.: BLANES: Lauren. CASTELLPLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes Acec. GIRONA: Ocine. OLOT: Olot
Acec. PALAMÓS: Kyton. ROSES: Roses.
SALT: Cinebox.

«Precious». EUA, 2009. 109'. Gèn.:
Drama. Dir.: Lee Daniels, Gabourey Sidibe. Int.: Mo’nique, Paula Patton. Proj.:
GIRONA: Albèniz Plaça, Ocine.
«Shutter Island». EUA, 2010. 148'.
Gèn.: Thriller. Dir.: Martin Scorsese. Int.:
Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo. Proj.:
BLANES:
Lauren.
CASTELL-PLATJA
D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes
Acec. GIRONA: Albèniz Plaça, Ocine.
OLOT: Olot Acec. PALAMÓS: Kyton. ROSES: Roses. SALT: Cinebox.

«Invictus». EUA, 2009. 134'. Gèn.:

«The road». EUA, 2009. 113'. Gèn.:

Drama. Dir.: Clint Eastwood. Int.: Morgan
Freeman, Matt Damon. Proj.: BLANES:
Lauren. CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine.
FIGUERES: Catcinemes Acec. GIRONA: Albèniz Plaça, Ocine. SALT: Cinebox.

Drama. Dir.: John Hillcoat. Int.: Viggo
Mortensen, Charlize Theron, Guy Pearce.
Proj.: GIRONA: Ocine. SALT: Cinebox.

Alemanya, 2009. 145'. Gèn.: Drama. Dir.:

16.15-18.20-21.45

The road

tine’s Day. EUA, 2010. 90'. Gèn.: Comèdia. Dir.: Garry Marshall. Int.: Julia Roberts, Anne Hathaway. Arg.: Les vides de
deu individus s’encreuen a la ciutat de Los
Angeles durant el dia de Sant Valentí.
Proj.: BLANES: Lauren. GIRONA: Ocine.
OLOT: Olot Acec. PALAMÓS: Arinco. ROSES: Roses. SALT: Cinebox.

«La cinta blanca». Das weisse Band.

16.05-18.00-20.00
16.10-18.05-20.05-22.05

Arthur y la venganza de Maltazard...

«The lovely bones». Nova ZelandaEUA, 2009. 139'. Gèn.: Fantàstic. Dir.:
Peter Jackson. Int.: Rachel Weisz, Mark
Whalberg. Arg.: Susie Salmon mor assassinada. Des del cel observa la seva família
i veu l’impacte que ha tingut la seva mort
en ells i com l’assassí esborra les proves i
prepara un nou assassinat. Susie es debat
entre la set de venjança i l’amor cap a la
seva família. Proj.: BLANES: Lauren. CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES:
Catcinemes Acec. GIRONA: Albèniz Centre, Ocine. OLOT: Olot Acec. PALAMÓS:
Kyton. SALT: Cinebox.

«Historias de San Valentín». Valen-

16.05-18.15-20.25-22.35

Historias de San Valentín

The lovely bones

Palamós

Ciència-ficció. Dir.: James Cameron. Int.:
Sam Worthington, Zoe Saldana. Proj.:
CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine. GIRONA:
Albèniz Centre, Ocine. PALAMÓS: Arinco.

2010. 98'. Gèn.: Thriller. Dir.: Michael i
Peter Spierig. Int.: Ethan Hawke, Willem
Dafoe. Arg.: Any 2019, gairebé tots els
habitants del planeta han estat infectats
per una plaga que els ha transformat en
vampirs. Els humans són ara una espècie
en perill d’extinció, s’han convertit en ciutadans de segona i es veuen obligats a fugir dels vampirs, que es dediquen a caçar-

15.50-18.00-20.15-22.15

Millennium 3

20.15-22.30

«En tierra hostil». The hurt locker.

«Daybreakers». Estats Units-Austràlia,

15.45-18.00-20.15-22.40

El hombre lobo

Historias de San Valentín

«Avatar (3D)». EUA, 2009. 166'. Gèn.:

«Tres dies amb la família». Catalu-

Percy Jackson y el ladron...

Cazadores de dragones

Maltazard. França, 2009. 94'. Gèn.: Animació. Dir.: Luc Besson. Int.: Freddie
Highmore, Mia Farrow. Proj.: ROSES: Roses. SALT: Cinebox.

«Chéri». França-Gran Bretanya-Alemanya, 2009. Gèn.: Drama romàntic. Dir.:
Stephen Frears. Int.: Michelle Pfeiffer, Kathy Bates. Proj.: OLOT: Olot.

■ CINEBOX

Al límite

«El último vuelo». Le dernier vol de
Lancaster. França, 2009. 94'. Gèn.: Drama. Dir.: Karim Dridi. Int.: Marion Cotillard. Arg.: L’aventurera Marie Vallières de
Beaumont està decidida i obsessionada
per retrobar el seu amant, un aviador anglès que ha desaparegut al desert. Per
continuar la seva recerca, Marie s’ha
d’afegir a una expedició militar en territori
tuareg en què coneix Antoine, un militar
en ruptura amb la seva jerarquia. Proj.:
BLANES: Lauren.

111'. Gèn.: Thriller. Dir.: Daniel Monzón.
Int.: Luis Tosar, Alberto Ammann. . Proj.:
GIRONA: Albèniz Centre.

Salt

20.15-22.45

«El hombre lobo». The Wolfman. EUA,
2010. Gèn.: Terror. Dir.: Joe Johnston.
Int.: Benicio Del Toro, Emily Blunt. Arg.:
Film inspirat en un dels clàssics de les
pel·lícules d’horror, i en la mitologia de
l’home maleït i els seus orígens animals.
Laurence Talbot, un aristòcrata torturat,
torna a la casa familiar després de la desaparició del seu germà i haurà de tornar a
relacionar-se amb el seu pare. Proj.: BLANES: Lauren. CASTELL-PLATJA D’ARO:
Ocine. GIRONA: Ocine. SALT: Cinebox.

«Celda 211». Estat espanyol, 2009.

18.25-20.35-22.45

20.15-22.30

2010. 112'. Gèn.: Thriller. Dir.: Martin
Campbell. Int.: Mel Gibson, Ray Winstone. Arg.: Thomas Craven és un inspector
veterà de la brigada criminal de Boston i
s’ha cuidat sol de l’educació de la seva filla, de 25 anys. Quan troben la filla assassinada a les escales de casa seva, tothom
entén que l’objectiu real del crim era l’inspector Craven. Proj.: BLANES: Lauren.
CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes. GIRONA: Albèniz Centre, Ocine. OLOT: Olot. PALAMÓS: Kyton.
ROSES: Roses. SALT: Cinebox.

«Arthur y la venganza de
Maltazard». Arthur et la vengeance de

18.20
18.20

Daybreakers

The lovely bones

«Al límite». Edge of Darkness. EUA,

«An education». Dinamarca-Anglaterra, 2010. 95'. Gèn.: Drama. Dir.: Lone
Scherfig. Int.: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard. Arg.: A Anglaterra al principi dels
anys seixanta, Jenny té setze anys, és una
alumna brillant i es prepara per entrar a
Oxford. Però la trobada amb un home que
té dos cops la seva edat li farà qüestionar
tots els seus plantejaments. Proj.: GIRONA: Albèniz Centre.

Percy Jackson y el ladron...

Daybreakers

los. Proj.: CASTELL-PLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes. GIRONA: Albèniz Centre, Ocine. OLOT: Olot. ROSES:
Roses. SALT: Cinebox.

«Garbo, l’espia». Garbo, the spy. Catalunya-Estat espanyol, 2009. 88'. Gèn.:
Documental. Dir.: Edmon Roch. Arg.:
Joan Pujol, un home corrent de classe
mitjana de Barcelona, acaba convertint-se
en agent doble i element clau en l’esdevenidor de la Segona Guerra Mundial. Proj.:
GIRONA: Albèniz Centre.
nya-Estat espanyol, 2009. Gèn.: Drama.
Dir.: Mar Coll. Int.: Eudard Fernández,
Nausicaa Bonnín, Ramon Fontserè. Arg.:
Lea ha de viatjar de cop i volta a Girona,
on el seu avi patern acaba de morir. Allà
l’espera la seva família, a la qual pràcticament no ha vist des que va marxar a l’estranger. Proj.: GIRONA: Truffaut.

Al límite

19.15-22.15

Tiana y el sapo

«Millennium 3: La reina al palau
dels corrents d’aire». Luftslottet som

18.15-20.30-22.45

Shutter Island

Arthur i la venjança d’en...

Rapace. Arg.: Lisbeth Salander, malferida,
es troba confinada en un centre on un pacient molt perillós l’assetja. Contra ella pesen acusacions molt greus i Mikael
Blomkvist comença a investigar per ajudar-la. Proj.: BLANES: Lauren. CASTELLPLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes. GIRONA: Ocine. OLOT: Olot. SALT:
Cinebox.

Chéri

Millennium 3

19.30

Shutter Island

18.20-20.35-22.50

Arthur y la venganza de Maltazard...

20.35-22.50

Percy Jackson y el ladron...

19.15-22.15

18.20-20.35-22.50

Al límite

Pau Casals, 235. 972 15 46 46. www.rosesdigital.com. Dilluns no
festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Tiana y el sapo

Al límite

En tierra hostil

20.10-22.40

16.45-19.30-22.15

18.30-22.00

■ ROSES

Historias de San Valentín

Historias de San Valentín

Avatar (3D)

Roses

Shutter Island

Pl. Jordi de St. Jordi. 972 41 06 60. www.cinemesalbeniz.com. Dijous
no festius dia de l’espectador. Venda anticipada: 972 41 06 60. Venda
per Internet: www.cinemesalbeniz.com

Los hombres que miraban fijamente... 18.10-20.20-22.30

20.00-22.30

Avinguda 11 de setembre, 18. 972 31 40 95. Dijous no festius dia de
l’espectador.

Olot
■ OLOT ACEC

■ OCINE

17.45

Al límite

16.30-19.15-22.00

Castell-Platja d’Aro

22.00

Los hombres que miraban fijamente... 18.00-20.15-22.15

16.45-19.30-22.15

Tiana y el sapo
16.00
Corazón rebelde
16.00-18.10-20.20-22.30
Percy Jackson y el ladron...
16.00-18.10
Precious
16.00
Los hombres que miraban fijamente...
16.15-18.15
20.15-22.15
Avatar (3D)
16.15-19.15-22.15
Shutter Island
16.15-19.15-22.15
Cazadores de dragones
16.30-18.30-20.30
Millennium 3: La reina al...
16.30-19.15-22.00
Millennium 3
17.00-19.30-22.15
En tierra hostil
17.00
The road
18.10-20.20
Al límite
18.15-20.30-22.45
The lovely bones
19.30-22.30

19.30

Un hombre soltero

18.15-20.30-22.45

Al límite

22.00

Historias de San Valentín

Percy Jackson y el ladron...
18.00-20.30-22.45

The lovely bones

Vertige

17.30-20.30

■ KYTON

16.30-19.15-22.00
16.30,18.30

17.30

Avatar (3D)

Al límite

Millennium 3

Tiana y el sapo

El último vuelo

Tiana y el sapo

Avinguda 11 de setembre. 972 31 54 73. Dijous no festius dia de
l’espectador.

■ CATCINEMES ACEC

Arthur i la venjança d’en...

■ LAUREN

22.30

Figueres

The lovely bones

Blanes

20.20-22.30

«Tiana y el sapo». The princess and
the frog. EUA, 2009. 97'. Dir.: John Musker i Ron Clements. Arg.: Conte ambientat
a Nova Orleans, al seu llegendari barri

francès, on viu una noieta anomenada Tiana. Proj.: BLANES: Lauren. CASTELLPLATJA D’ARO: Ocine. FIGUERES: Catcinemes Acec. GIRONA: Ocine. OLOT: Olot
Acec. PALAMÓS: Arinco. SALT: Cinebox.

«Un hombre soltero». A single man.
EUA, 2010. Gèn.: Drama. Dir.: Tom Ford.
Int.: Colin Firth, Julianne Moore. Arg.: Los
Angeles, 1962. Narra la història de George
Falconer, un professor universitari britànic
de 52 anys que lluita per trobar sentit a la
vida després de la mort del seu company
sentimental, Jim. Té al costat la seva millor amiga, Charley, la qual també té la seva pròpia lluita quan pensa en el futur.
Proj.: GIRONA: Albèniz Centre. PALAMÓS: Arinco.

«Un profeta». Un prophète. França,
2009. 155'. Gèn.: Drama. Dir.: Jacques
Audiard. Int.: Tahir Rahim. Arg.: Condemnat a sis anys de presó, Malik el Djebena
no sap ni llegir ni escriure. Quan arriba al
centre de detenció està més sol que ningú, sembla més jove i més fràgil que els
altres detinguts. Té 19 anys. D’entrada cau
sota la cúpula d’un grup de presoners corsos que imposen la seva llei a la presó. El
jove aprèn de pressa, s’endureix i guanya
la confiança dels corsos. Ràpidament Malik utilitza la seva intel·ligència per teixir
discretament la seva pròpia xarxa. Proj.:
GIRONA: Albèniz Centre.

«Up in the air». Up in the air. EUA,
2009. 108'. Gèn.: Comèdia dramàtica.
Dir.: Jason Reitman. Int.: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason
Bateman. Proj.: GIRONA: Albèniz Centre.
«Vertige». França, 2009. Gèn.: Terror.
Dir.: Abel Ferry. Int.: Fanny Valette, Johan
Libéreau, Raphaël Lenglet. Arg.: Un grup
d’amics s’animen a sortir per fer escalada
d’alta muntanya. La expedició sembla un
repte per a tots i estan emocionats..., però
ràpidament es convertirà en un malson
quan descobreixen, amb terror, que no estan sols. Proj.: BLANES: Lauren.
«». Soul Power. EUA, 2009. 93'. Gèn.:
Documental. Dir.: Jeffrey Levy-Hinte.
Arg.: El 1974, a Kinshasa, al Zaire, en el
preludi del combat pel campionat del món
de boxa, entre Mohammed Ali i George
Foreman, va tenir lloc el llegendari festival
Soul Music que va reunir els més grans de
l’escena "rythm & blues" dels Estats Units
d’aquells anys i els més talentosos músics
de l’Àfrica austral. Proj.: GIRONA: Truffaut.
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왘Pacià,

bisbe de Barcelona; Gregori, b.; i Francesca Romana, religiosa.

Efemèrides JORDI SOLER / TONI STRUBELL
왘1932. De Valera, primer ministre d’Irlanda. Després de les eleccions, el governador

왘1678. Rendició de Gant, a Flandes, defensada
per 500 espanyols davant de 40.000 francesos.
왘1820. Ferran VII jura la Constitució de 1812,
obligat pel poble de Madrid.
왘1917. Manifestació obrera a Sant Petersburg,
contra la qual els cosacs es neguen a intervenir, en
un preludi de la revolució russa.
왘1963. Inaugurat a Barcelona el museu Picasso.
왘1988. Primera jornada de vaga de professors
públics a Espanya, en demanda principalment de
millors retribucions.
왘1994. La Comissió de Drets Humans de l’ONU
condemna per primera vegada l’antisemitisme i la
xenofòbia.

general James MacNeill va designar Éamonn de
Valera (a la foto) primer ministre de l’Estat Lliure
d’Irlanda. De Valera va iniciar tot seguit el passos
per acomplir les promeses electorals de suprimir
el Jurament de Lleialtat i retenir les rendes que es
devien a la Gran Bretanya. Com a venjança, el govern de Londres va imposar sancions econòmiques a les exportacions irlandeses, i la guerra econòmica que això va desfermar va ser la causa
d’una gran misèria. Irlanda es va convertir en república el 1948, en una època en què De Valera
era a l’oposició. / Imateg: http://upload.wikimedia.org

Per enviar actes per publicar a l’agenda: telèfon 972 186 462 o al correu electrònic agenda@elpunt.cat

Mercats
왘Besalú,

Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d’Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

Balls
LLAGOSTERA
왘18.00.

Casino Llagosterenc.
Sessió de ball amb l’actuació de
Leo i Rosamari.

Concerts
GIRONA
왘20.00.

Auditori Josep Viader de
la Casa de Cultura. Concert pedagògic Coneguem la cobla. Presentació dels instruments característics de la cobla, a càrrec de
la Cobla del Conservatori, sota la
direcció de Francesc Cassú.
왘22.00. Cafè El Cercle. Música
tradicional jueva a càrrec de
Ruach.

Infantils
GIRONA
왘18.00.

Biblioteca Just M. Casero. L’hora del conte, amb Va de
bruixes i bruixots, a càrrec de Va
de Contes.

Teatre
GIRONA
왘20.30.

Centre cívic Santa Eugènia. Sessió de teatre fòrum, amb
la representació de l’obra Júlia, a
càrrec de la Cia. Kilalia.

PALAMÓS
왘20.45.

Teatre La Gorga. Representació de l’obra Els secrets de
la vagina, a càrrec de La Gespa
Teatre.

Conferències
GIRONA
왘17.30.

Aula Magna de la Casa
de Cultura. La història dels museus diocesans de Catalunya i
l’art romànic, a càrrec de Josep
M. Trulén, director del Museu
d’Art de Girona.
왘19.00. Biblioteca Antònia Adroher. Fer de mare i treballar... es
pot amb tot?, a càrrec de les llevadores de l’Equip Mudra Sílvia
Diaz-Maroto, Paloma Rodríguez i
Marga Franch.

Gastronomia
LA CELLERA DE TER
왘II Jornades gastronòmiques La
cuina del porc. Restaurants participants: Pasteral 1849, Can Quer,
Can Co i Stop. Fins al 21 de
març.

LLAGOSTERA
왘Cuina

entre mar i muntanya.
Restaurants: Ca l’Artau, El Carril,
Mas Roure, Can Cassoles, Cal
Degollat, Ca la Maria, Can Panedes. Fins al 2 d’abril.

sició col·lectiva Dones pintades
per dones. Tot seguit, teatre fòrum, amb l’obra Júlia, de la companyia Kilalia.
왘20.00. Centre cívic Ter. Inauguració de l’exposició Dones i art.
Deu dones, deu expressions. A
més, recital a càrrec de la cantant
persa Katy Evogly.

Diversos

왘Partida

BANYOLES
왘Setmana

Presentacions

de l’Ateneu, Música i
cos. 17.15. Brasil i la bossanova.
왘17.30. Formes musicals del
Barroc.
왘18.00. Música, dansa i tradició.
왘18.15. Brasil i la bossanova.
왘19.00. Body Rhythm.
왘19.00. Música, dansa i tradició.
왘19.45. Obres de Bach i Mozart.

PALAMÓS-CALONGE-SANT ANTONI

BANYOLES

GIRONA

왘7a

왘21.30.

Locals parroquials de
Santa Maria dels Turers. Presentació de l’audiovisual Llum i tenebres en la iconografia de les religions.

왘20.30.

PALAMÓS

Cap de setmana

PALAFRUGELL
왘La

Garoinada. Restaurants: La
Casona, La Xicra, Xadó, Hotel
Llafranc, Hotel Llevant, Hostal La
Llagosta i Badia. Més informació:
www.garoinada.cat.
Edició del Menú de l’Olla de
Peix. Restaurants: Costa Brava,
Guillermo, Refugi de Pescadors i
Simon, de Sant Antoni; Bell Port,
Ca l’Amadeu, Hotel Àncora, La
Salinera, Maria de Cadaqués,
Mas dels Arcs i vaixell-restaurant
Pasajes Costa Brava, de Palamós, i l’Empordà-Can Ramon, de
Calonge. Fins al 25 d’abril.

PALS
왘XVII

Promoció gastronòmica
Pals i la cuina de l’arròs. Fins al 2
de maig.

Inauguracions

왘19.30.

Biblioteca Lluís Barceló i
Bou. Presentació del llibre Memòries. Temps de construir
(1980-1993), de Jordi Pujol, a
càrrec de Josep Ribas, president
de CDC a Palamós.

Donació de sang
GIRONA
왘16.00

GIRONA

a 21.00. Centre cívic Pla
de Palau.

왘20.00.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Centre cívic Santa Eugènia. Acte d’inauguració de l’expo-

왘18.30

a 21.00. Centre cívic.

Cinema Truffaut. Sessió
del Black Music & Films, amb la
projecció de Soul Power, de Jeffrey Levi-Hinte.

AMER
왘Sortida

d’inauguració del camí
Voramera, per dissabte. Se sortirà a les 9.00 de l’antiga estació.
Més informació, al vocal, Jordi
Rabionet, telèfon 972 43 04 88.

GIRONA
왘Sortida

al Museu de les Mines
de Cercs i Berga, per diumenge.
Se sortirà a les 8.15, de l’Estació
d’autobusos. Més informació, als
Amics de la Unesco de Girona,
telèfon 972 41 22 58.

PALAMÓS
왘Caminada

nocturna per dissabte, amb motiu del 40è aniversari
de l’Agrupament Escolta Palamosí. Se sortirà a les 18.30, de la
plaça Mossèn Gumersind Vilagran (Sant Joan).

Cursets i tallers
BALLS
왘Empuriabrava.

Classes de salsa,
els dimecres i divendres, de
20.15 a 21.15 o de 21.15 a
22.15, a partir del dia 17 de
març, a la discoteca Latin Attraction, als Arcs d’Empuriabrava.
Més informació, a silvia_plana82@hotmail.com.
왘Llagostera. Curs de samba, els
dimecres, de 20.30 a 21.30, a
partir del 10 de març. Més informació, al Casino Llagosterenc,
telèfon 972 80 51 65 o al 649 94
60 51.
CUINA
왘Banyoles. Taller de cuina De la
llauna a la taula. Els secrets del

bacallà, els dimecres, de 20.00 a
21.30, del 10 al 24 de març. Més
informació, al centre cívic, telèfon 972 57 08 41.
왘Girona. Taller de cuina i pastisseria per a nens, Pastissets dolços i salats, a l’Aula Gastronòmica de Girona - Mercat del Lleó, el
dissabte 13 de març, d’11.00 a
12.30. Més informació i inscripcions, al telèfon 667 181 996.
왘Sarrià de Ter. Curs de cuina infantil a La Cooperativa, els dies
12, 19 i 26 de març i 9 d’abril, de
18.00 a 19.30. Més informació, a
l’Ajuntament, telèfon 972 17 02
11.
DIVERSOS
왘Castelló

d'Empúries. III Curs
d’introducció a l’ornitologia, a
partir del 20 de març. Més informació i inscripcions, a l’APNAE,
telèfon 972 45 46 72.
왘Girona. Seminari sobre l’angoixa, al Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Girona, pels dies 26 de març,
16 d’abril i 21 de maig. Més informació, al telèfon 972 22 27
10.
왘Vilafant. Taller de prevenció de
la pèrdua de memòria per a la
gent gran, els dimarts, de 9.00 a
10.00 i de 10.00 a 11.00. Més informació i inscripcions, a l’Ajuntament.
FOTOGRAFIA

Farmàcies de torn
Agullana: Pinadell Giralt (de 9 del matí d'avui a 9 del
matí de demà, localitzables): 972 535 237. Plaça Josep
Serra, 1. Arbúcies: Navarro Maldonado (de 9 del matí
d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 860
906. Camprodon, 22. L'Armentera: Falguera Sacrest
(de 9 del matí a 10 del vespre, localitzables): 629 632
206. Plaça Catalunya, 11. Banyoles: Núria Balló (de 9
del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 576 308. De
la Llibertat, 70-74. Bellver de Cerdanya: Betriu (de 9
del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 973
510 079. Av. Pere Sicart, 12. Betriu (24 h): 973 510
079. Avda Pare Siscart, 12. Besalú: Gratacós (de 2/4
de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 591 273. Ganganell, 44. Bescanó: Noguera (de 9 del matí a 10 del vespre, localitzables): 679
306 248. Major, 76. La Bisbal d'Empordà: Goñi (de 9
del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972
640 151. Josep Irla, 14. Blanes: Altimir (de 9 del matí
d'avui a 9 del matí de demà): 972 334 403. Av. Vila Madrid, 17. Bordils: De Puig (de 8 del matí a 2/4 de 10 de
la nit, localitzables): 972 490 012. Ctra. Palamós, 90.
Cadaqués: Moradell (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà, localitzables): 972 258 751. Frederic Rahola,
19. Caldes de Malavella: Casanovas (de 2/4 de 10 del
matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972
470 096. Vall-llobera, 17. Calonge: Kaur (de 9 del matí
d'avui a 9 del matí de demà): 972 662 950. Vilaseca, 73
baixos. Camallera: Tarradas Manté (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 794 010.
Lluís Fàbrega, 4. Camós: Frigolé Oliver (de 9 del matí a
10 del vespre, localitzables): 609 070 014. Ctra. Camós, 55. Campdevànol: Puig (de 2/4 de 10 del matí
d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972
730 029. Major, 12. Puig (24 h): 972 730 029. Major,
12. La Canya: Abel (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 646 408 364. Carretera d'Olot, 21.
Cassà de la Selva: Domingo (de 9 del matí d'avui a 9
del matí de demà, localitzables): 972 460 098. Pont, 1.
Castelló d'Empúries: Burset (de 9 del matí d'avui a 9
del matí de demà, localitzables): 972 451 255. Bahia,
87. Castell-Platja d'Aro: Montserrat Sala (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 817 564. Av. Costa

del joc de rol Tibet, pel
dissabte, a les 16.30, a la botiga
Zeppelin. Cal inscripció prèvia.
Més informació, a www.zeppelindreams.com.

www.elpunt.cat/serveis/farmacies
Brava, 2. La Cellera de Ter: M. Jornet Bonet (de 2/4 de
10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 421 463. Dr. Codina, 32. Celrà: Dellonder
(de 8 del matí a 2/4 de 10 de la nit, localitzables): 667
558 161. Aumet, 48. Colera: Revilla (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 389 212.
Mar, 78. L'Escala: Alarcon (de 9 del matí d'avui a 9 del
matí de demà, localitzables): 972 771 375. Port, 50. Figueres: Torrent Ferran (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 502 115. Pl. Castell, 6. Flaçà: Pagès
(de 8 del matí a 2/4 de 10 de la nit, localitzables): 972
488 108. Plaça Estació, 2. Girona: Borrell (d'1/4 de 10
del matí d'avui a 1/4 de 10 del matí de demà): 972 208
809. Carme, 127. Miralles (d'1/4 de 10 del matí a les
10 del vespre): 972 208 852. Rda. Ferran Puig, 30. La
Jonquera: Escutia (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 972 554 014. Major, 87. Llagostera: Simon Bosch (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de
demà, localitzables): 671 064 818. Avinguda del Gironés, 8. Llançà: Hortalà (de 9 del matí d'avui a 9 del
matí de demà, localitzables): 972 381 496. Castellar, 8.
Lloret de Mar: Fàbregas (de 2/4 de 10 del matí d'avui a
2/4 de 10 del matí de demà): 972 362 206. Av. Vidreres, 123 A. Medinyà: Aragay (de 9 del matí a 9 del vespre, localitzables): 617 599 918. Dr. Fleming, 3. Olot:
Montanyà-Dou (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 260 839. Av. Santa Coloma, 1. Palafrugell:
Marine (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972
303 488. Ample, 55. Palamós: Baviera (de 9 del matí a
10 del vespre): 972 314 170. Major, 1. Margalef (de 10
de la nit a 9 del matí): 972 312 715. Vinche, 20. Massaneda de 9 del matí a 8.30 nit): 972 314 587. Av. Llibertat, 99. Pals: Massó (de 9 del matí a 10 del vespre, localitzables): 972 636 032. Enginyer Algarra, 14. Parlavà: Mir (de 9 del matí a 10 del vespre, localitzables):
972 769 129. Matabou, 4. Peralada: Llanta (De 2/4
d'11 del matí d'avui a 2/4 d'11 del matí de demà localitzables): 616 176 930. Dr. Clos, 3. El Port de la Selva:
Sala (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí
de demà, localitzables): 686 515 094. Mar, 8. Portbou:
Llanta (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 390 145. Mar, 8. Puigcerdà: Muntané

(de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 880 163. Escoles Pies, 8. Riells i Viabrea:
D'Ocón-Gil (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà,
localitzables): 938 472 294. Santa Fe, 5. Ripoll: Mercè
Sargatal (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972 700 261. Pl. St. Eudald, 2. Roses: Celrà (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972 459
159. Cap Norfeu, 47. Salt: Ordis (de 2/4 de 10 del matí
d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà): 972 237 704.
Passeig Països Catalans, 65. Sant Feliu de Guíxols:
Valls (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà): 972
322 830. J. Maragall, 10. Sant Feliu de Pallerols: Gratacós Pagès (de 9 del matí d'avui a 9 del matí de demà,
localitzables): 686 483 135. Centre, 4. Sant Hilari Sacalm: Muntal Brugués (de 9 del matí d'avui a 9 del matí
de demà, localitzables): 972 869 049. Busquets i Punset, 13. Sant Joan de les Abadesses: Camprubí (de 9
del matí d'avui a 9 del matí de demà, localitzables): 972
722 226. Ramon d'Urg, 56. Sant Pau de Segúries:
Traveria Padrós (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de
10 del matí de demà, localitzables): 972 747 119. Guàrdia, 4. Santa Coloma de Farners: Joanmiquel - Solà
CB (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de
demà, localitzables): 972 843 458. Francesc Moragas,
84. Santa Cristina d'Aro: Fuentes (de 9 del matí a 10
del vespre, localitzables): 972 837 214. La Teulera, 2931. Sarrià de Ter: Estudis (de 8 del matí a 9 del vespre): 696 812 286. Major, 56. Sils: Altimir (de 2/4 de
10 del matí d'avui a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 853 038. Ctra. Santa Coloma, 4. Torroella
de Montgrí: Ferrer Bartra (de 9 del matí a 2/4 de 2 del
migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 9 del matí de demà,
localitzables): 639 464 757. Ctra. de l'Estartit, s/n. Tossa de Mar: Castelló Cugat (de 2/4 de 10 del matí d'avui
a 2/4 de 10 del matí de demà, localitzables): 972 341
303. Ferran Agulló, 12. Verges: Josep Vilabrú (de 9 del
matí a 8 del vespre, localitzables): c/ Major, núm. 4. Vidreres: Adzet (de 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4 de 10
del matí de demà, localitzables): 972 875 666. Josep
Pla, 84 baixos. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de 9 del matí
a 10 del vespre, localitzables): 972 473 008. Onyar, 2.

왘Torroella

de Montgrí. Taller de
fotografia Saber mirar, amb Pep
Bonet, a la Casa Pastors, els dies
9, 10 i 11 d’abril. Més informació, a http://fototorroella.blogspot.com/

MAQUILLATGE
왘Sarrià

de Ter. Taller de maquillatge primavera-estiu, pels dies
15 i 22 de març, de 19.30 a
20.30, a La Cooperativa. Més informació, a l’Ajuntament, telèfon
972 17 02 11.

ORNITOLOGIA
왘Castelló

d'Empúries. III Curs
d’introducció a la ornitologia, organitzat per l’APNAE, pels dies
20 de març, 10 i 17 d’abril i 8, 15
i 22 de maig. Més informació i
inscripcions, al telèfon 972 45 46
72 o a apnae@apnae.org.

SARDANES
왘Girona.

Sessions per aprendre a
ballar sardanes, cada dissabte,
fins al 22 de maig, d’11.30 a
13.00, a la plaça Miquel de Palol.
Més informació: info@terranostra.cat, www.terranostra.cat.
왘Sarrià de Ter. Curs per aprendre
a ballar sardanes, comptar i repartir, tots els dijous, de 19.30 a
20.30, a l’edifici El Coro. Més informació, a l’Ajuntament, telèfon
972 17 02 11.

L’AGENDA
Convocatòries

Convocatòries
ASSAIG
왘XX

Nit de Sant Jordi de Perpinyà. Premi Ramon Juncosa
d’Assaig i Biografia 2009. Es
convoca aquest premi per a assaigs de tipus sociològic, històric, polític o cultural en relació directa amb la Catalunya Nord i per
a biografies de persones estretament vinculades amb aquest mateix territori. Els treballs, originals, inèdits i no premiats en altres concursos, podran desenvolupar un tema únic o diversos temes estretament relacionats, però no podran ser de cap manera
una simple recopilació d’articles
diferents sobre temàtiques semblants. Extensió: de 100 a 200
fulls. Els treballs s’han de presentar per triplicat, mecanografiats i enquadernats adequadament. Hi constarà de forma clara
el nom, cognom, telèfon i domicili de l’autor, com també la cita
«Premi Ramon Juncosa d’assaig
i biografia». En cas d’utilitzar
pseudònim, les referències (personals) s’inclouran en plica tancada. Els autors dels originals
presentats es comprometen a no
retirar-los abans de fer-se públic
el veredicte del jurat. La presentació d’una obra comporta que
l’autor no té compromesos els
drets d’edició i que l’obra no ha
estat presentada a cap altre premi pendent d’adjudicació. L’admissió d’originals s’acabarà el 31
de març del 2010, a les 17 hores.
Lliurament dels treballs: Casa de
la Generalitat a Perpinyà 1, carrer
de la Fusteria, 66000 Perpinyà
(Catalunya Nord). Més informació: www.catalunyanord.omnium.cat.

BEQUES
왘Beca

d’Estudi President Irla.
Aquesta beca té com a objecte
d’estudi el pensament, obra i vida de la generació de republicans
gironins de la qual Josep Irla i
Bosch n’és la personalitat més
destacada. La beca s’atorgarà al
millor projecte d’estudi inèdit

realitzat per les persones investigadores que, de forma individual
o col·lectiva, presentin una proposta d’estudi sobre el tema. Les
sol·licituds s’han de presentar al
correu electrònic becairla@irla.cat adjuntant la següent documentació: currículum dels sol·licitants d’una extensió màxima de
dos fulls, i el projecte d’estudi
d’entre dos i quatre fulls d’extensió especificant els objectius a
assolir, metodologia, fonts i bibliografia utilitzada.Termini de
presentació: 14 hores del 28 de
maig del 2010.
왘Beca d’Investigació en Ciències Socials i Humanes i Beca
d’Investigació en Ciències Naturals. S’atorgaran dues beques
al millor projecte de recerca inèdit que faci referència a l’àmbit
de les comarques gironines en
els camps de l’antropologia, sociologia, història, geografia, literatura, dret, filologia, art, economia, botànica, zoologia, geologia
i ciències ambientals. Cal presentar la documentació següent:
sol·licitud, currículum, fotocòpia
compulsada del DNI i de la targeta del NIF, manifestació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i projecte de recerca d’entre 5 i 10 fulls acompanyat d’una
còpia en format digital. Termini:
31 de març. Sol·licituds i més informació: www.ddgi.cat/eiximenis.
왘Beca Joan Pujol i Sureda
d’història de l’art contemporani. El tema serà l’estudi del grup
Flamma, integrat per Francesc
Carulla i Serra, Domènec Fita i
Molat, Albert Garcia i Àlvarez,
Joan Lleó i Sànchez i Romà Vallès i Simplicio. Les sol·licituds
han d’incloure una fotocòpia del
DNi o passaport, adreça, adreça
electrònica i telèfon de contacte,
currículum vitae i explicació de
l’interès del candidat, còpies de
dues mostres de textos sobre art
realitzats i/o publicats, projecte
amb explicació detallada de com
es preveu dur a terme la recerca i
noms i dades de contacte de dos
professionals que avalin el candi-

dat. Fins al 30 d’abril.
DIBUIX
왘I

Concurs Sant Jordi de Dibuix
i Literatura, per a nois i noies de
10 a 17 anys, organitzat pel Centre de Lectura de Reus. Per a
més informació podeu consultar
les bases a la web de l’entitat:
www.centrelectura.org.

DIVERSOS
왘Concurs

del Cartell Firagost’2010. Concurs obert a tothom. El format del cartell ha de
tenir unes mides mínimes de DIN
A3, encara que preferentment, ha
d’ésser tamany real, de 65 cm.
d’amplada x 95 d’alçada. Hi haurà de figurar obligatòriament el
nom de Firagost’2010 «56 FiraExposició del Camp Català», amb
les dades de celebració que seran: Valls, 3 i 4 d’agost. El cartell
podrà ésser a color, quatricomia.
El termini d’admissió dels originals finalitzarà el divendres 16
d’abril, a les 19.00 hores, i s’hauran de presentar a les oficines de
la Cambra de Comerç, carrer Jacint Verdaguer, 1 de Valls, de les
09.00 a les 13.00 i de 16.00 a
19.00. S’estableix un únic premi
amb la dotació econòmica de
600 euros. Més informació al telèfon 977 600 909.
왘I Concurs de Sociologia Urbana de Sant Hilari Sacalm. Els
participants hauran de lliurar un
projecte que contingui propostes
de millora de l’espai ciutadà de
Sant Hilari Sacalm. Els documents han de tenir entre 5 i 8 pàgines, i s’han de fer arribar a les
adreces
conversescanserena@yahoo.es amb duplicat a casalxjoves@santhilari.cat. Més informació
a
www.casaljoveshs.cat.
왘III Concurs de Curtmetratges
de Premià de Dalt. Cada autor
pot presentar una pel·lícula en
format DVD de tema lliure, amb
una durada màxima de 20 minuts. Data límit per a la inscripció
i recepció d’obres: 9 d’abril. Més
informació
i
inscripcions:
www.www.scsantjaume.com.
Tel. 937516910.

왘inund’ART.

5a Trobada i mostra d’art multidisciplinar. Hi poden participar artistes i dissenyadors. Cal omplir la butlleta d’inscripció que trobareu al web
www.inundart.org i presentar un
dossier amb l’obra i/o projecte en
format digital o en paper (enllaços myspace, youtube, book o
text en format PDF, etc.) a info@inundart.org o inund’ART, pl.
de l’Hospital, 6, Girona. Límit, 12
de març.
왘IV Concurs Literari i Artístic 21
d’Abril de l’Aldea. Modalitats:
PROSA: tema lliure en llengua
catalana. Dotació: 1r premi 350
euros. POESIA: recull de poemes
sobre «Tradicions i Oficis Antics»
escrits en llengua catalana. Dotació: 1r premi 350 euros. PINTURA (2 modalitats) CATEGORIA
JOVE: reservat exclusivament a
nois i noies entre els 9 i els 14
anys residents a l’Aldea. Tema:
«Tradicions i Oficis Antics» Tècnica: Lliure. Dotació: 150 euros.
CATEGORIA GENERAL: Tema:
«Tradicions i Oficis Antics». Tècnica: lliure. Dotació: 1r premi categoria general 350 euros. FOTOGRAFIA: Podran participar les
persones de 12 a 30 anys. Temàtica: «Tradicions i Oficis Antics».
Tècnica: lliure. Dotació: 1r premi
general 250 euros. Termini d’admissió de les obres: fins al 31 de
març. Les obres es podran presentar a l’Ajuntament de l’Aldea.
Més informació al web del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament
de l’Aldea www.infoaldaia.info.
왘Premi Extraordinari a Treballs
de Recerca de Batxillerat sobre
la Guerra del Francès a Tarragona i al Tarragonès. Els sol·licitants hauran de ser estudiants
de batxillerat d’un centre de Secundària del Tarragonès i haver
presentat un treball de recerca
durant el curs 2009-2010. El primer premi està dotat amb un ordinador portàtil i l’accèssit amb
un iPOD. El termini de lliurament
de treballs estarà obert fins al 10
de juny del 2010 i la resolució del
jurat es farà pública abans de l’1
d’agost de 2010.

LES NECROLÒGIQUES
Banyoles
왘Joaquim

Abella Dalmau. Va
morir abans-d’ahir als 60 anys.
Vivia a Banyoles. Casat amb Immaculada Busoms Juvanteny i
deixa un fill. Exèquies, avui, a les
4 de la tarda, a la parròquia de
Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Begur
왘Esperanza

Fenollosa Arnau. Va
morir abans-d’ahir als 77 anys.
Vivia a Begur. Casada amb Miguel Bolívar Campos i deixa tres
fills. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, a la parròquia de Sant Pere
de Begur.

Blanes
왘Juan

Mena Martín. Va morir
ahir als 64 anys. Vivia a Blanes.
Les exèquies se celebraran avui
dimarts, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria
de Blanes.
왘José Ramiro Marco. Va morir
ahir als 91 anys. Vivia a Blanes.
Vidu de Leonarda García Poveda.
Les exèquies se celebraran avui,

a les 4 de la tarda, a l’església
parroquial de Santa Maria de Blanes.

Figueres
왘Mercè

Carbonell Grabuleda.
Va morir ahir als 84 anys. Era natural de Crespià i vivia a Figueres.
Vídua de Josep Martínez Fernández i deixa tres fills. Les exèquies
se celebraran avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de la
Immaculada i Sant Pau de Figueres.

Hostalric
왘Pere

Sala Brugada. Va morir
ahir als 72 anys. Vivia a Hostalric. Casat amb Teresa Freixas
Bosch i deixa una filla. Les exèquies se celebraran avui, a les 4
de la tarda, a la parròquia d’Hostalric.

La Jonquera
왘Modesto Rosillo Avilés. Va
morir abans-d’ahir als 74 anys.
Era natural de Fonelas (Granada)
i vivia a la Jonquera. Vidu d’Otilia
Salazar Hermoso i deixa dos fills.
Exèquies, avui, a les 4 de la tar-
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✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Dolors Taberner
Masferrer
Ha mort cristianament als 87 anys

A.C.S.
El seu espòs, Joan; fills, Carme i Lluís; Àngel i Ivet, i Lourdes;
néts Esther, Jordi, Adrià i Montse i Oriol; cuidadores, Cristina i
Ceci i tota la família participen a les seves amistats i coneguts tan
sensible pèrdua. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se
celebrarà demà dimecres dia 10 a les 10 del matí a l’església
parroquial de Vilobí d’Onyar

Vilobí d’Onyar, 9 de març del 2010
Per a condols: www.memora.cat

✝

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Juan Mena Martín
“Hijo de Ardales”
Ha fallecido cristianamente en Blanes, el día 8 de marzo de 2010,
a la edad de 64 años, habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la B.A.

E.P.D.
Su madre, Jacinta; sus hermanas, Dolores i Margarita; esposa,
Lola; sus primos, María y Juan, y demás familiares, participan a
sus amistades tan sensible pérdida. La cerimonia en sufragio de
su alma se celebrará hoy martes, día 9 de marzo de 2010,
a las 10 horas, en la parroquia de Santa Maria de Blanes.
Domicilio mortuorio: Tanatorio de Blanes, c/ Pare Puig, 12-14

Blanes, 9 de marzo de 2010
Para condolencias: www.memora.cat

✝
Carmen Montalbán
Martínez
Els teus amics del Salt Gimnàstic Club
no t’oblidarem i ens unim al dol de la família.

da, a l’església parroquial de
Santa Maria de la Jonquera.

avui, a les 12 del migdia, a la
parròquia de Sant Cugat de Salt.

Ripoll

Sant Feliu de Pallerols

왘Joan

왘Jaume

Canudas Boatella. Va
morir ahir als 82 anys. Era natural de Gombrèn i vivia a Ripoll.
Vidu de Maria Tarruella Fíguls i
deixa una filla. Les exèquies se
celebraran avui, a les 4 de la tarda, al Monestir de Ripoll.
왘Palmira Sanjaume Pujol. Va
morir ahir als 85 anys. Era natural de Sora i vivia a Ripoll. Vídua
d’Antoni Comas Miralpeix i deixa
dos fills. Exèquies, avui, a les 12
del migdia, al Monestir de Ripoll.

Salt
왘Carmen

Montalbán Martínez.
Va morir ahir als 56 anys. Vivia a
Salt. Casada amb Tomás Lama
Guijarro i deixa dos fills. Exèquies, avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Gironès de Salt.
왘María Punzano Mañas. Va morir ahir als 68 anys. Vivia a Salt.
Casada amb Eugenio Lara Jiménez i deixa dos fills. Exèquies,

Vallbona Borgas. Va
morir abans-d’ahir als 46 anys.
Vivia a Sant Feliu de Pallerols.
Les exèquies se celebraran demà, a les 11 del matí, a l’església
parroquial de Sant Feliu de Pallerols.

Vallcanera
왘Asunción

Asís López. Va morir
abans-d’ahir als 77 anys. Vivia a
Santa Coloma de Farners. Vídua
de José María García Castellón i
deixa sis fills. Les exèquies se
celebraran avui, a les 10 del matí,
a l’església parroquial de Vallcanera.

Vilobí d’Onyar
왘Dolors

Taberner Masferrer. Va
morir ahir a l’edat de 87 anys. La
cerimònia en sufragi de la seva
ànima se celebrarà demà dimecres dia 10, a les 10 del matí, a
l’església parroquial de Vilobí
d’Onyar.

Salt, 9 de març del 2010

✝

4t aniversari

M. Cristina Coll i Bancells
El teu record m’acompanya en el silenci,
quan tinc poca llum somnio en tu,
cada gest d’esperança, alegria i amor que dónes
fa que s’il·lumini el meu cor.
La teva família
Avui dimarts, 9 de març, a les 8 del vespre,
a la parròquia de Fornells de la Selva,
se celebrarà un missa en record seu.
Llagostera, 9 de març del 2010
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Arturo Pérez-Reverte
presenta novel·la
avui a «Página 2»

La 1 emet el partit
de la Champions
Arsenal-Porto

Sayid, eix del capítol
«Crepúsculo»
de «Perdidos»

LA 2 / 19.30 h

LA 1 / 20.45 h

CUATRO / 22.30 h

La Sexta signa un
gran acord amb
la Warner per
pel·lícules i sèries

El consum d’internet supera
el de televisió a tot l’Estat

TVE introduirà un
filtre en l’elecció
d’Eurovisió

L’apagada analògica
s’acabarà a Catalunya el
dia 30 de març amb la fi
del senyal de Collserola

Cinquè lloc europeu en hores dedicades a la xarxa

● Madrid.

La Sexta ha
arribat a un acord amb
la Warner Bros segons
el qual la cadena adquireix els drets de pel·lícules de l’estudi, tant
d’estrena com del seu
catàleg anterior, i també drets de les seves noves sèries d’estrena als
EUA a partir de la temporada que ve. Entre els
films d’estrena que entren en l’acord hi ha Invictus, Sherlock Holmes, Gran Torino i El
curioso caso de Benjamin Button, i entre les
del catàleg antic s’inclouen, per exemple,
les sagues de Harry
Potter,
Batman
i
Ocean’s. / EL PUNT

EL PUNT | Dimarts, 9 de març del 2010

EFE / Madrid

●

Els ciutadans de l’Estat espanyol ja dediquen més temps a navegar per internet
–13,6 hores a la setmana– que a mirar la
televisió –13 hores–, segons l’estudi MeL’estudi Mediascope Europa, de l’Associació Europea de Publicitat Interactiva, situa en la seva setena
edició el nombre de llars
amb televisor en un 99%;
amb ordinador en un 70%;
amb ràdio en un 76% (era
del 80% el 2008); amb
DVD en un 65%, i amb
consola en un 43%.
Contra les 13,6 hores
setmanals de mitjana que
es dediquen a internet i les
13 a la televisió, l’estudi assenyala que la ràdio ocupa
12,6 hores setmanals de
mitjana; els diaris, 4,6 hores i les revistes, 3,6. Un
cop més es demostra que, a

diascope Europa, que situa l’Estat espanyol en el cinquè lloc en el rànquing europeu de consum d’internet, rere Dinamarca
(14,6 hores); la Gran Bretanya (14,4), Noruega (14,1) i Portugal (14,1).

més edat, el consum de televisió és més alt. Així, entre els majors de 55 els teleaddictes són gairebé el
80%, mentre que els joves
de 16-24 anys són el 51%.
Augment d’internet
El 58% dels ciutadans de
l’Estat espanyol (58%) fa
servir internet, quatre punts
per sobre de la mitjana europea (54%). Els líders són
els noruecs, amb un 86%.
Cal destacar que el 21%
dels ciutadans –el 28% dels
internautes– consumeixen
internet i televisió alhora.
Segons l’estudi, més de
20 milions de persones de

l’Estat entren a la xarxa a
través de l’ordinador, davant un 7%, uns 2,3 milions, que ho fan pel telèfon
mòbil, xifra que, segons els
promotors del treball, s’incrementarà considerablement aviat. De fet, els que
tenen mòbil amb accés a internet ja són el 48%.
Els joves són els més enganxats a internet –entre 16
i 34 anys hi ha més de 10
milions d’internautes; els
majors de 55 gairebé no superen els 2,5 milions–; el
consum és més gran durant
la setmana que el cap de
setmana, i la majoria es
connecten des de casa.

L. ARTIGAS

●

El procés d’apagada
analògica, que va començar el juny de l’any passat,
s’acabarà a Catalunya el 30
de març amb la fi del senyal
analògic de Collserola, el
que dóna cobertura a més
població i l’últim a apagarse. La tercera i última fase
del procés, que va començar ahir, afectarà aquest
mes totalment o parcialment les comarques barcelonines de l’Alt Penedès, el
Baix Llobregat, el Bages,
el Barcelonès, el Berguedà,
el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l’Anoia i el
Maresme; les lleidatanes
de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, la
Segarra, el Solsonès, l’Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya,
tant la lleidatana com la gi-

ronina. Com s’ha vist en la
resta de fases, s’han deixat
per al final les àrees més
poblades; per això Collserola és l’últim repetidor català. A més de Barcelona,
el 30 de març també s’apagaran dues grans ciutats de
l’Estat: Madrid i Sevilla.
Venda de sintonitzadors
Com que per a aquesta fase
s’han deixat les àrees més
poblades, i malgrat que
s’està ben preparat (un
91,4% de les llars catalanes
de la tercera fase ja accedeixen a la TDT), Gigaset,
líder del sector, calcula que
al març es dispararà la venda de sintonitzadors a l’Estat, més de dos milions.
informació de
왁 Més
l’apagada a cada

comarca, a www.elpunt.cat

● Madrid. La directora de

programes de TVE, Eva
Cebrián, va confirmar
dissabte el que ja va
anunciar el president de
RTVE, Alberto Oliart,
l’endemà de la gala de
selecció per a Eurovisió
amb la polèmica de
John Cobra: per la convocatòria de l’any que
ve s’establirà un altre
filtre de qualitat a través
d’internet. Cebrián, que
va participar en el programa RTVE responde,
després dels nombrosos
correus rebuts arran de
la polèmica, va deixar
clar, però, que continuarà la convocatòria oberta a internet. / EL PUNT

Els joves i el futur de la comunicació,
eix de les XVI Jornades Blanquerna
EL PUNT

● Les XVI Jornades de
Comunicació Blanquerna,
que comencen avui i acabaran dijous, se centraran
aquest any a reflexionar sobre el paper protagonista
dels joves en el futur de la
comunicació, com a nous
consumidors i, molt especialment, com a futurs comunicadors. Sota el títol
Aire fresc! Joves, emprenedors, preparats per a liderar el futur de la comunica-

ció, s’analitzaran els canvis
que s’estan produint en
l’estructura dels mitjans
impulsats per la globalització i la irrupció de les noves
tecnologies, coses que estan obrint un ampli ventall
de possibilitats per als joves emprenedors. Es reflexionarà sobre aquests nous
perfils professionals, nous
mitjans, nous serveis creats
i protagonitzats per unes
generacions que han crescut dins d’aquests proces-

sos generalitzats de canvis,
que han après a fer de les
crisis una oportunitat.
Les jornades tindran la
presència, entre d’altres,
d’Eloy Martín, director de
Monegros Desert Festival;
Ivan Rodríguez, director de
Mobile Marketing; Daniel
Solana, soci fundador i director creatiu de Doble
You; Ignacio Sala, soci
fundador i director d’Atrápalo, i el conseller Joan
Manuel Tresserras.

Catalunya
PROGRAMA

Divendres, 5 de març
TV

AUDIÈNCIA

%

1. Telenotícies migdia

TV3

675.000

33,9

2. Zona zàping

TV3

659.000

23,2

3. Telenotícies vespre

TV3

612.000

23,6

Estat espanyol
PROGRAMA

TV

1. La hora de José Mota

LA 1

AUDIÈNCIA

%

4.202.000

22,9

2. La hora de José Mota (R)

LA 1

3.595.000

20,9

3. Telediario 1

LA 1

3.190.000

23,6

Catalunya

Dissabte, 6 de març

PROGRAMA

TV

1. R.Madrid-Sevilla

TV3

AUDIÈNCIA

%

564.000

20,1

2. R.Madrid-Sevilla
3. Telenotícies migdia

LA SEXTA

513.000

18,3

TV3

454.000

23,9

Estat espanyol

zàping | GEMMA BUSQUETS

Històries d’avellanes

E

ls programes amb patrocinadors o d’encàrrec tenen el
gran handicap de dissimular
la publicitat, de promocionar el producte de forma periodística i no com
un espot allargat. I això té mèrit.
TV3 ha estrenat Export.cat, de títol
prou clarificador: ensenyar com els
productes catalans traspassen fronteres; posar cares i noms al negoci
de l’exportació. Les avellanes, les
anxoves, el formatge són l’excusa,
el fil del qual s’estira per explicar
històries humanes; són el nexe
d’unió entre Catalunya i el món, en-

RÀNQUING D’AUDIÈNCIA

tre històries d’aquí i històries d’allà.
El primer dia l’avellana de Reus servia per mostrar Joan Reig, el bateria
d’Els Pets, més pagès que músic, i
s’encreuaven els seus pensaments
amb els d’altres personatges de Veneçuela que estaven relacionats –al-

guns un pèl forçadament– amb
l’avellana. Des de les treballadores
d’una fàbrica que l’utilitzen per produir una sèrie de bombons clàssics
de Veneçuela, a una actriu de telenovel·les, passant per la tercera generació de pubilles del Casal Català
i fins a un jove català que decideix
tornar a començar a Caracas fent
d’estàtua humana. Export.cat evoca
la sensació de Catalunya universal
d’Afers exteriors i té voluntat de deixar-se veure més com un recull de
contes curts, subvencionats, que no
com a publireportatge.

PROGRAMA

TV

AUDIÈNCIA

%

1. R.Madrid-Sevilla

LA SEXTA

5.055.000

29,5

2. Telediario 1

LA 1

3.070.000

22,0

3. Noticias 1

ANTENA 3

2.665.000

19,2

Catalunya

Diumenge, 7 de març

PROGRAMA

TV

AUDIÈNCIA

%

1. Telenotícies vespre

TV3

864.000

26,1

2. 30 minuts

TV3

664.000

19,5

3. Telenotícies migdia

TV3

596.000

24,5

Estat espanyol
PROGRAMA

TV

AUDIÈNCIA

%

1. Telediario 2

LA 1

4.250.000

22,4

2. Cine: Stealth: la amenaza...

LA 1

3.598.000

19,0

3. Telediario 1

LA 1

3.237.000

21,9

Font: SOFRES AM
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Toni Clapés i Gerard
Quintana visiten
«Buscant La Trinca»

«59 segons»
entrevista el
conseller Nadal

El dia a dia del pilot
Jaume Alguersuari,
a «Entre línies»

TV3 / 22.35 h

LA 2 / 23.30 h

TV3 / 00.15 h

LA PROGRAMACIÓ

Canal 33

06.00 Notícies 3/24. Informatiu.

06.00 Ritmes.clips.
06.10 L’Ànima del 33. Portades de disc.
06.15 Travelogue of masterpieces.
06.20 Ritmes concert. Katie
Melua (The Arena Tour).
07.00 Identitats. Joaquim Barraquer.
07.55 Tot un món.
08.00 Planeta Terra. Inclou:
National Geographic: Specials. / A fons. / Viure Catalunya.
09.30 Horitzons. Inclou: Imatges d’un paisatge. / Gent del
planeta. / Destins alternatius.
11.35 L’Ànima del 33. Mecanismes de terror.
11.40 Horitzons. Inclou: Tendències.
12.10 Ritmes clàssica.
13.00 City folk (versió curta).
13.10 Taller. In crescendo a La
Guàrdia Pilosa.
13.35 Ànima. (R).
14.30 Planeta Terra. Inclou:
Mediterrània submarina. /
Descoberts. / El bo, el dolent
i el «grizzly». / A fons. / Batecs de natura.

08.00 Els matins. Entrevista a Xavier Trias, president
del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Barcelona.
13.05 TVist. Magazín presentat per Elisabet Carnicé.

TARDA
14.00 Telenotícies
comarques.
14.20 El medi ambient. Biogàs
de purins, una opció eficient.
14.30 Telenotícies
migdia.
Amb Carles Prats, Núria Solé i Marta Bosch (esports).
15.35 Cuines. Parmiggiana.
15.50 La Riera. En Lluís explica
una història surrealista a la
Irene. La bola creix... L’Ariadna ha d’anar a un concert
amb la Mercè. L’Ernest creu
que la mare trobarà a faltar
l’Ignasi. Una mala ratxa fa
que la Lídia comenci a tenir
pressa amb el tema de la Pineda. La rivalitat Sergi-Mauri
puja més i més de to.
16.35 Divendres. Un dia abans
de l’última fase de l’apagada
analògica, el programa parlarà sobre els aparells televisors que ja no serveixen i
què cal buscar en comprarne de nous.
18.30 Les germanes McLeod.
Secrets i mentides. Sèrie.
(+07).
19.15 Rex. Rossa, guapa i morta. Sèrie. (+13).
20.20 Esport Club. Programa
esportiu presentat per Xavier Valls.
20.40 Espai Terra.

TARDA
17.20 Segle XX. Qüestió de
temps.
18.10 Horitzons. Inclou: Veure-hi en la foscor
19.05 Tendències.
19.30 Blog Europa.
19.50 La Riera. Sèrie. (R).

20.25 Bàsquet. Eurocup.
DKV Joventut - Alba de Berlín.

NIT
NIT
21.00 Telenotícies
vespre.
Amb Ramon Pellicer, Raquel Sans i Artur Peguera
(esports).
21.55 AMP? Josep Predrerol
s’enfrontarà amb les preguntes
del
«Pressing
AMP?».
22.35 Buscant La Trinca. Els
convidats del programa
d’avui són el periodista Toni
Clapés i el cantant Gerard
Quintana.
00.15 Entre línies.
00.55 Zona Champions. ACF
Fiorentina - F.C. Bayern de
Munic.
01.55 Pel·lícula. Un passatemps nord-americà. (2007).
105’. (+07).
03.35 Divendres. (R).
05.00 Notícies 3/24. Informatiu.

22.15 Karakia. Massala basar.
Comunitat pakistanesa.
22.50 Zona Champions. ACF
Fiorentina - F.C. Bayern de
Munic.
23.55 Els sentits humans. El
gust i l’olfacte.
00.50 Blog Europa.
01.05 Cànon Sons. Notes de
ball i Notes rodones: històries dels clàssics.
02.00 Karakia. Le plat pays-2.
(R).
02.35 Karakia. Entre sorra i
mar. (R).
03.10 L’art de menjar. Ben
cuit.
03.35 A fons. Escòcia.
04.00 Tresors del món, patrimoni de la humanitat.
04.15 Enciclopèdia breu. La
paràbola dels Cecs.

CRÍTICA

PÚBLIC GÈNERE

DIRECCIÓ

Batman i Robin (1997)

PEL·LÍCULA

21.50 8tv

HORA

CADENA

★★

★★

Aventures

Joel Schumacher

INTÈRPRETS

Arnold Schwarzenegger, George Clooney

Diablo (2003)

22.15 La Sexta

★★

★★

Thriller

F. Gary Gray

Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant

Golpe en Hawai

00.50 La 2

★

★

Thriller

George Armitage

Owen Wilson, Butch Helemano, Charlie Sheen

Un passatemps nord-americà

01.55 TV3

★★

★★

Drama

Desmond Nakano

Aaron Yoo, Masatoshi Nakamura

«Batman i Robin»

«Diablo»

«Golpe en Hawai»

8tv / 21.50

La Sexta / 22.15

La 2 / 00.50

EUA, 1997. 119'. Dir.: J. Schumacher. Int.: G. Clooney. Arg.: Mr. Freeze és un científic que cau accidentalment en una solució criogènica que el
manté en un estat de congelació perpetu. Mr. Freeze s’uneix a Bane i a
Poison Ivy, i això fa anar de cap els
responsables de Gotham City, els
quals es posen en contacte amb Batman perquè els ajudi.

A man apart. EUA, 2003. 110'. Gèn.:
Thriller. Dir.: F. Gary Gray. Int.: Vin
Diesel. Arg.: Sean Vetter és un agent
de la DEA que fa la seva feina a la
frontera entre Mèxic i els EUA. En un
dels casos en què treballa, la detenció
d’un sanguinari cap de la droga provocarà el brutal assassinat de la seva
esposa. Aleshores, Vetter es voldrà
venjar.

EUA. Gèn.: Thriller. Int.: O. Wilson.
Dir.: G. Armitage. Arg.: Jack viatja a
Hawai per treballar a l’empresa de Ray
Ritchie, un explotador a qui li sobren
els diners i la seva amant, Nancy, és
una perillosa rossa a la que li agrada
posar-se en problemes. Nancy coneix
el passat delictiu de Jack i acabarà seduint-lo perquè participi en un gran
pla que els farà rics.

★★★★
★★★
★★
★
◗

Molt bona
Bona
Regular
Dolenta
Sense qualificar

«Un passatemps
nord-americà»
TV3 / 01.55
EUA, 2007. 105'. Dir.: D. Nakano.
Int.: A. Yoo. Arg.: Als Estats Units,
durant la Segona Guerra Mundial, es
van establir uns camps d’internament
on van tancar milers d’immigrants i
de fills d’immigrants de segona i tercera generació dels països enemics: el
Japó, Alemanya i Itàlia.
131766-989228B

TV3

POUS I
PERFORACIONS
J. SERRAINAT
MÒBIL 669 85 08 24 - TEL. 972 21 18 92 • info@perfoserrainat.com - www.perfoserrainat.com

La 1

Antena 3 TV

Tele 5

8tv

06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE.
Convidat: Joan Ridao, portaveu d’ERC al Congrés.
10.15 La mañana de La 1.
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Magazín.

06.30 Las noticias de la mañana.
09.00 Espejo público. Magazín presentat per Susanna
Griso.
12.30 La ruleta de l suerte.
Concurs.
14.00 Los Simpson. Hombre
gordo y niño pequeño i Marge se da a la fuga. Sèrie.

06.30 Informativos Telecinco.
09.00 El programa de Ana Rosa. Magazín.
12.30 Mujeres y hombres y viceversa. Talk-Show presentat per Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.

07.25 Molt animats. Inclou:
Les tres bessones. / La bruixa avorrida. / Miniman. / La
Pimpa. / Juanito Jones.
09.00 Televendes.
10.25 Mola animats. Inclou: La
Pimpa.
10.35 Sentinel. Sèrie.
11.25 El equipo A. sèrie.
12.15 Walker, Texas Ranger.
13.25 Arucitys. Magazín.

15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. Sèrie. (+07).
17.00 Bella calamidades.
17.35 En nombre del amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente. Magazín.
20.30 Desafío Champions.
UEFA Champions League.
Arsenal - Oporto. Inclou: Telediario 2.

15.00 Antena 3 noticias 1.
15.50 La previsión de las 4.
16.00 La jaula.
17.30 Tal cual lo contamos.
Magazín.
19.15 El diario.

22.30 Españoles en el mundo. Salvador de Bahia.
23.20 Destino: España.
00.15 Españoles en el mundo. Edimburgo. (R).
01.10 La noche en 24 horas.
02.35 Deporte noche.
03.25 TVE es música.

21.00 Antena 3 noticias 2. Inclou La previsión de las 10.
22.00 El club del chiste.
22.30 Los protegidos. Cierra
los ojos. Sèrie. (+07).
00.00 Mental. El libro de los
jueces i Loco por el juego.
01.15 Sin rastro. Roles de
compromiso i Días lluviosos.
Sèrie.
01.45 Sin rastro. Sèrie. (+13).

La 2
07.00
09.35
10.00
11.00
12.00
13.15
13.30

Los Lunnis. Infantil.
Aquí hay trabajo.
La aventura del saber.
Panorama.
Los pueblos.
Zona ACB.
Para todos La 2.

15.30 Saber y ganar. Concurs.
16.00 Grandes documentales.
19.00 El hombre y la Tierra
(fauna ibérica).
19.30 Página 2.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 L’informatiu. Inclou: El
temps.
21.00 La lista. Concurs.
22.00 Ciudades para el siglo
XXI.
22.30 Desafío Champions.
23.00 Continuarà.
23.30 59 segons.
00.30 Conciertos de Radio3.
00.50 Cine de madrugada.
Golpe en Hawai. (2004). 84’.
(+13).

14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. Magazín.
19.00 Toma cero y a jugar.
Concurs.
20.00 Pasapalabra.
Amb
Christian Gálvez.

15.25 Walker, Texas Ranger.
Sèrie.
16.15 El equipo A. Sèrie.
17.05 ei holaS’ha escrit un
crim. Sèrie.
18.00 Monk. Sèrie.
18.55 Ironside. Sèrie.
19.55 Sentinel. Sèrie.

20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Gran Hermano: El reencuentro. Presentat per Mercedes Milà.
01.30 Gran Hermano: La casa
en directo.
02.30 Si lo aciertas, ganas.
Concurs.

20.50 Notícies 8.
21.00 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. Sèrie.
21.50 Gran cinema. Batman i
Robin. (1997). 125’.
00.15 Walker, Texas Ranger.
01.55 Clips.

Cuatro

La Sexta

Canal+

07.00 Matinal Cuatro.
09.25 Medicopter. Sèrie.
10.20 Alerta Cobra. Sèrie.
12.30 Las mañanas de Cuatro. Amb Concha García
Campoy.

06.00 laSexta en concierto.
07.00 Lo mejor de laSexta.
07.30 Buenafuente. (R).
08.30 Cocina con Bruno Oteiza.
08.50 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. Sèrie.
11.25 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales.

08.00 Cine. Sexo en Nueva
York.
10.30 Canal+ en Hollywood.
10.55 Cine. Un gran día para
ellas.
12.30 Documental naturaleza.
13.30 Sports Night. Sèrie.
14.00 NBA live.

14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Noticias Cuatro Deportes.
15.40 Entre fantasmas. Sèrie.
17.30 Supernanny.
18.50 Password. Concurs presentat per Ana Milán.
20.00 Noticias Cuatro.
20.55 Friends. Sèrie.
21.30 El hormiguero. El convidat d’avui és el cantant Miguel Bosé que presenta el
seu nou disc «Cardio».
22.30 Perdidos. Puesta de sol.
Sèrie.
23.20 Hay alguien ahí. El beso
de Judas. Sèrie. (+13).
01.05 Terror en estado puro.
Sèrie. (+18).
02.50 Marca y gana. Concurs.

14.00 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicistéis...
17.35 Qué vida más triste.
18.05 Numb3rs. Sèrie.
19.00 Navy:
Investigación
criminal. Sèrie.
20.00 laSexta Noticias.

14.15 Más deporte.
14.30 Piezas.
14.40 Daños y prejuicios.
15.30 Cine. Noches de tormenta.
17.10 Cine. Reflejos.
19.00 Documental.
Afghan
Star.
20.05 Fiebre Maldini.

20.55 laSexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.15 Cine. Diablo. (2003).
(+18).
00.25 Buenafuente.
01.45 El intermedio. (R).
02.35 Astro TV. (+18).

21.15 Weeds. Sèrie.
21.45 Más deporte.
22.00 Cine estreno. Transporter 3.
23.45 Cine. Mi vida en ruinas.
01.25 Informe Robinson.
02.00 NBA+.

La qualificació per edat és la que faciliten les cadenes. Els programes sense qualificació són considerats aptes per a tots els públics

TV Locals
TV Girona.

20.00 Notícies vespre. / 20.45 Tots a
la cuina. / 21.15 Dones. /
21.45 Voranit. / 23.00 Notícies vespre. / 23.45 Tots a
la cuina. / 00.00 Angles.

Canal Nord.

20.30 Notícies vespre. / 21.00 Tots a
la cuina. / 21.15 Salut. /
21.45 La ciutat dels llibres. / 22.30 Notícies vespre. / 23.00 Angles. /
00.00 Notícies vespre.

TV Blanes.

14.00 Informatiu. / 14.20 Teleservei
24 Hores. / 17.30 Cuina a
bon preu. / 18.30 Ciutadella. / 19.00 Informatiu. /
19.30 Fanzivid Clip. /
20.00 Informatiu. / 20.30
Solidària. / 21.00 Informatiu. / 21.20 Teleservei 24
Hores.

Canal Català Girona
Pla. 20.30 Redacció Girona. / 21.00 Escenas de
matrimonio. / 21.30 Redacció Girona. / 22.20 Entitats. / 22.30 Cases pairals. / 22.50 1980. 29 anys
de la tv local a Catalunya.
/ 23.05 Socarrats. / 23.30
La ronda. / 00.30 Redacció Girona.

Canal

10

Empordà.

20.15 Connectats. / 20.30
Límits. / 20.55 Consell
consum. / 21.00 Rodamon. / 21.25 I perquè? /
21.30 10 Notícies. / 21.45
Playback 2_1. / 22.15 Futbol. / 23.45 10 Notícies. /
00.00 El meu avi.

Olot Televisió.

19.45
Fet a mà. / 20.00 Les notícies + El temps. / 20.30
Terra de vins. / 21.00 La
terminal. / 21.30 Visc de la
terra. / 21.40 El poble del
costat. / 22.00 Les notícies. El temps. / 22.30 Terra de vins. / 23.00 EnderrocK TV. / 23.30 Fet a mà.
/ 23.40 Tallers sonors. /
23.50 Anècdotes de la
història. / 00.00 Les notícies.
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Tal dia com avui

Lament personal

Les nevades al març no són rares: el 1964 ja se’n va registrar una a les comarques gironines

S

 Quatre portades històriques. De dreta a esquerra i de dalt a baix, portades de
quatre grans temporals de neu: la del 19 de gener del 1980, la del 15 de gener del
1985; la del 31 de gener del 1986, i la del 15 de gener del 1987.
PUBLICITAT

PUBLICITAT

D

e cop i volta, la neu i el fred. A
la ciutat on visc, han hagut de
suprimir, esperem que per poc
temps, els transports públics, i amb
prou feines si circulen els vehicles particulars. La gent que va a peu mira de
trepitjar sobre segur, perquè, en algunes zones, el terra és relliscós i corre el
perill de trencar-se els ossos. Semblava
que l’hivern, almenys els seus moments més crus, ja era història, i heus
ací que el clima contradiu amb duresa
les nostres suposicions. Les nevades
són molt boniques a l’hora de fer postals, amb aquelles imatges que desprenen una sensació de pau, de quietud, de
silenci idíl·lics. Els diaris, generalment, també publiquem les imatges
més encisadores del meteor, com si
aquella capa blanca, i gruixuda, estigués feta de material eteri, d’una mena
de fum sense cos, intangible i de bon
travessar. Per desgràcia, darrere la bellesa d’un paisatge nevat, sobretot si el
paisatge és urbà, hi ha tot un cúmul de
molèsties, inconvenients i dificultats.
La neu perd el seu encant quan la trepitgen, quan els vehicles l’aixafen i
l’embruten, convertint-la en unes perilloses pastetes sobre les quals no convé
passar ni de puntetes. I la temperatura,
és clar, gèlida, inclement i amb una humitat que arriba a l’ànima. És a dir, que
la ciutat queda totalment paralitzada,
sense vida, almenys a l’exterior. Però
és que és als carrers on la ciutat es realitza amb plenitud, amb els comerços
plens de gent, els bars atenent la nodrida clientela, a l’interior i a les terrasses,
els cinemes, les sales d’exposicions,
les biblioteques, els... Veuran, escric
aquestes atribolades ratlles en el confortable ambient de la redacció d’El
Punt, amb bona llum, millor calefacció
i envoltat d’excel·lents companys. No
puc queixar-me de res, aquí dintre, on
estic com un torronet. Però arribarà
l’hora de plegar, i hauré d’anar a casa,
on també s’hi està de meravella. I com
m’ho faré, per arribar-hi, si és a més de
tres quilòmetres d’on sóc? Perquè ha
començat a nevar cap a les deu del matí, i ara mateix, a tres quarts de sis de la
tarda, encara no ha parat.
PUBLICITAT

PUBLICITAT

Consulta medicina estètica

Dra. Sandra Fèlix
Àcid hialurònic i vitamines
Thermacool
Bioplàstia facial:
contorn boca, ulls, rictus,
pòmuls, llavis, comissures...

131833/978688F

122454-991884G

109004-985349B

Laser mèdic depilació

113060/982197F

i el març no marceja tot l’estiu li
té enveja. I aquest març amb començament preprimaveral va
molt fort. De la nevada del 8 de
març del 2010 se’n sentirà a parlar. Tindrà
un nom? Podria ser la nevada del Dia de la
Dona Treballadora del 2010. O la del 8 de
març? O la del 2010 i prou? I qui sap si en
deu anys l’haurem oblidat i fusionat amb
records d’altres temporals!
Uns amics de Girona recordaven ahir la
gran nevada del dia de Sant Tomàs
d’Aquino, de quan la festa dels estudiants
encara no s’havia traslladat al 28 de gener.
L’hem trobat documentada el 1964, el 7
de març. Es va registrar un gruix de neu no
gens menyspreable: dotze centímetres,
mig pam, en deien abans, quan tres unces
eren cent grams. I temperatures màximes
de 6ºC i mínims de 4,2 sota zero.
No serà la primera gran nevada del mes
de març de la història. Ni tan sols, l’última, perquè el temps, aquí a la Mediterrània, sempre ha estat boig i, avui, encara
més. Recordo neu per Sant Josep, una nevada anecdòtica i tardana. Per explicar-ho
a les generacions futures. També hi ha nevades fora de temps, a pic de l’estiu. Un
miracle llegendari. El 5 d’agost del 352 va
nevar a Roma, al Mont Esquilí, on van aixecar la basílica de Santa Maria la Major.
Pel 5 d’agost, feliciteu les Neus.
La majoria de les gran nevades registrades en aquesta riba occidental de la Mediterrània són del mes de gener. De tots els
temporals de neu de temps no gaire reculats, destaca la del 30 de gener del 1986.
Aquell dia les temperatures glacials, sumades al temporal de neu i pluja, van fer
col·lapsar el país: rebentaven canonades,
es trencaven els pals d’alta tensió per causa de la pluja gelant, no hi havia electricitat... Registres de neu inferiors als d’ahir.
Els grans temporals s’han solgut registrat
a mig mes de gener. Les comunicacions
van quedar col·lapsades en 18 de gener
del 1980 i hi van tornar dotze anys més
tard: el 23 de gener del 1992. El temporal
de neu també va ser molt intens el 14 de
gener del 1985 i en la mateixa data del
1987. El 1985, 1986 i el 1987 formen el
trienni del caos meteorològic hivernal.
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