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COOKERMATIC

MAGIC BULLET

A LES NOSTRES OFICINES
Per gaudir d’un hivern càlid t’oferim
una manta amb tres nivells d’escalfor

JA EL POTS RECOLLIR
Robot de cuina intel·ligent. Cuina els
plats de cada dia d’una manera fàcil

PER A SALSES, BEGUDES O POSTRES
Podràs pelar, tallar, barrejar, batre, triturar,
fer salses, begudes o postres en pocs segons
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fUNdAt EL 1889

Sergi Bonet calcula que
la UdG ha de guanyar
entre 200 i 250 professors
 15.191 estudiants s’han matriculat aquest curs a la Universitat de Girona, que torna a

batre el rècord històric i ha crescut un 1,4% en alumnes de grau i un 27% en màsters 45
ELECCIONS GENERALS
ENTREVISTA

MARC MARTI

Artur Mas apel·la al vot dels
socialistes catalanistes
TERESA JORDÀ
CAP DE LLISTA D’ERC AL CONGRÉS

4

DEMANA ALS SOBIRANISTES QUE «NO DESCONNECTIN» DEL 20-D

Un robatori
de cable
causa retards
en 200 trens i
afecta 60.000
passatgers
RENFE NO TÉ PREVISIÓ DE
QUAN ES NORMALITZARÀ
EL SERVEI A LES LÍNIES,
ENTRE ELLES LA R11 3 i 4
4

Girona suma
16 mesos
amb la taxa
d’inﬂació al 0%
o en negatiu
Els preus es van tancar al novembre tres dècimes per sota les de
fa un any, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. 29

«No anem a
Madrid a negociar
res, el referèndum
ja el vam fer el 27-S
i el vam guanyar»

A més a DdG

El PP retreu l’agror
de Sánchez, que va
dir «el que els
espanyols pensen»

Homs, Xuclà i
Mas, fent-se
una foto amb
els candidats.
Pàgines 14 a 21

Santa Coloma tanca
temporalment el
teatre per problemes
de seguretat 23
Xavier Casas, nou
secretari general del
sindicat UGT a Girona 29
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La dos
LLETRES

LA GALÀXIA
ES DESPERTA

LA FOTO DEL DIA

AL TWITTER

XAVI CREHUET

MANEL NADAL
FARRERAS
EXSECRETARI PER A LA
MOBILITAT DE LA GENERLITAT

@manelnadal63

«Que George Lucas hagi
quedat al marge de la seva
creació mitopoètica no és pas
dolent»
lguns dels qui ja l’han vista,
diuen que El despertar de
la força és el millor episodi
de la saga galàctica des
dels anys vuitanta. És molt probable.
Encara que ens sàpiga greu, les preqüeles mai no van ser tan rodones
com la trilogia original.
És veritat que les preqüeles tenen
moments tan esplendorosos com algunes persecucions espacials o aèries;
que presenten uns antagonistes magnètics, com Darth Maul o el general
Grievous, i que desenvolupen amb
èxit els caràcters d’Obi Wan Kenobi i
Yoda. A l’altre plat de la balança? Els
robots combatius previs als soldats
d’assalt, Anakin Skywalker (petit i adolescent) o el clímax inacabable del planeta Mustafar.
L’amenaça fantasma, de fet, va ser
la preqüela més decebedora de totes.
Hi va ajudar una mica l’aparició de Jar
Jar Binks, un cosí alienígena de Goofy
capaç de convertir els ewoks en alumnes avançats de l’Actor’s Studio. Pocs
se’n recorden, avui, dels dos teleﬁlms
vuitanters dels ewoks (que aquí es van
estrenar als cines). Horrorosos és
l’adjectiu més suau que se’ls pot dedicar.
Que George Lucas hagi quedat al
marge de la seva creació mitopoètica,
no és pas dolent. Potser així la galàxia
podrà recuperar la frescor perduda.
Cal dir, però, que J.J. Abrams i companyia juguen amb avantatge. Tenen el
suport de Kathleen Kennedy i Lawrence Kasdan, que deixaran que aquest
univers narratiu s’expandeixi cap a
marges nous, però sense trair-ne mai
l’esperit. Si se’n surten, la franquícia
deixarà embadalits els joves
d’aquest segle. Potser amb la
mateixa empenta amb què,
a uns quants diplodocus,
ens va sacsejar l’any 77.

A

«L'Ajuntament de
Girona s'hauria de
replantejar la gestió
dels aparcaments
públics en favor del
tercer sector, per ex.
Mifas»
ARRELS FUNDACIÓ
@ArrelsFundacio

«A #Girona
província viuen
740.000 persones i
només hi ha un
centre d'acollida
per a sense llar. A
Girona ciutat 200
persones dormen al
carrer»
JAUME FÀBREGA
GASTRÒNOM

@JaumeFabrega

«Ningú és profeta:
cap llibreria de
Banyoles exposa a
l’aparador el meu
llibre “La Cuina
Modernista”»

Per a més informació, telèfon

872 08 07 00
o consulteu web: www.duplexrestaurant.es
Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

 Per primera vegada, l’actual alcalde Banyoles, Miquel Noguer (CdC), s’ha reunit amb tots els alcaldes vius que ha tingut la ciutat
des de la recuperació de la democràcia el 1979. La trobada es farà dues vegades l’any i serà informal. D’esquerra a dreta: Pere
Bosch, Joan Solana, Miquel Noguer i Pere Hernández. Sols falta Salvador Juncà, el primer alcalde democràtic, que va morir el 2002.

LA FINESTRA
@BOMBERSCAT

ret de Mar, Cassà de la Selva i Figueres amb un cartell de Bones Festes.

JORDI PUEYO
PERIODISTA

GASTRONOMIA

@jordipueyo

«Any 2020: Planeta
enviant per
furgoneta els seus
llibres des de
Valladolid a
Barcelona, a la
central d’Amazon.
Brillant idea»

Sebastià Roig

Informa’t dels menús
de pre-Nadal tant per sopar
com per dinar

Trobada dels alcaldes banyolins de la democràcia
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ELS GERMANS ROCA DISSABTE SE
SUBMERGIRAN AMB TAURONS
Nedar entre taurons. Així és
com felicitaran els germans
Roca les festes de Nadal. Com ja ho
han fet d’altres personalitats famoses, faran una immersió solidària en
aigües de l’Aquàrium de Barcelona.
Enguany seran els germans Roca i
han elegit Metges Sense Fronteres
com l’organització a qui es farà un donatiu econòmic. Se submergiran entre
dos tipus de taurons: el solraig de sorra i el tauró gris.



SUCCESSOS
EL GRUP D’ACTUACIONS
FORESTALS DELS BOMBERS
DESITGEN BONES FESTES
S’acosta el Nadal i és temps de
felicitacions. N’hi ha que les envien a casa i d’altres decideixen utilitzar les xarxes socials. Aquesta és el
cas dels Bombers de la Generalitat,
que en el seu Twitter fan difusió de la
dels efectius del Grup d’Actuacions
Forestals (GRAF) de diversos parcs de
les comarques de Girona. En concret,
en la imatge s’hi poden veure membres dels Graf del parc de Girona, Llo-



CULTURA
L’AMIC INVISIBLE TAMBÉ ES JUGA
A LES BIBLIOTEQUES DE GIRONA
Una de les tradicions de Nadal,
el joc de l’amic invisible, també



I

MENÚ DE PRENADAL
Pica-pica:
Amanida de formatge de cabra gratinat amb poma i nous amb vinagreta de Mòdena
Pernil ibèric amb pa amb tomàquet
Croquetes de rostit
Calamars a l’andalusa
Bunyols de bacallà
Segon a escollir:
Costelletes de cabrit arrebossades amb xampinyons i patates
Entrecot de vedella amb xampinyons saltejats i patates
Vedella amb bolets
Suprema de lluç al forn amb patates, ceba i tomàquet
Calamars a la planxa amb verdures
Salmó al papillot amb verduretes
Postres a escollir: Coulant de xocolata amb nata, braç de gitano de nata,
pinya natural, mel i mató, sorbet de llimona, cornet de xocolata i vainilla
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Beguda: aigua i vins (vi blanc, negre i rosat)

I

Preu per persona: 22 € (IVA inclòs)

I

I
I

MENÚ DE CAP D’ANY
Entrant:
Flocs de pernil ibèric amb coca de pa amb tomàquet
Primer:
Suprema de lluç amb patates Santurtzi
amb crema de cabra de mar
Segon:
Filet de vedella amb salsa de porto
amb Parmentier de patata
Postres:
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Celler:
Vi blanc, rosat i negre Nuviana
Cava Prima Vides de Codorniu
Raïms de la sort i bossa de cotilló

Preu per persona: 40 € (IVA inclòs)

ha arribat a les Biblioteques de Girona,
que s’autodefineixen al seu perfil de
Facebook com un amic invisible «que
ens presta documents sense demanar
gaire res a canvi. Només el nostre
compromís de tractar-los bé i retornarlos quan toca». Per afiançar el seu paper d’amic invisible, les biblioteques
gironines han posat en marxa un joc
amb els llibres: n’han embolicat diversos com si fossin regals i conviden els
seus usuaris a triar-ne un i fer el préstec sense desembolicar-lo.

POLÍTICA
ELS CARLISTES CATALANS ES
PRESENTARAN QUAN EL SENAT
«VINGUI A BARCELONA»
Als Carlistes de Catalunya els
ha fet mandra «preparar la paperassa» per presentar-se a les eleccions del 20-D al Senat. Ho deixen per
quan es traslladi a Barcelona, així ho
han piulat còmicament al seu Twitter.
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TEMA DEL DIA

CORREU ELECTRÒNIC

diaridegirona@ddg.cat

CAOS FERROVIARI

 DEMoRES A LA xARxA DE RoDALiES
ACN
ACN

Usuaris demanant informació a empleats de Renfe.

El cable tallat pels lladres a Mollet provoca tres incendis
 En un dels extrems de l'estació de Mollet del Vallès es podia veure ahir un grup de tècnics d’Adif treballant
en una petita edificació. Es tracta de la cabina d'instal·lacions de seguretat, que també es va incendiar per culpa
dels efectes de l'intent de robatori de coure de la matinada. A dins de la instal·lació, prop de les 11 del matí encara
hi havia fum i els tècnics hi entraven amb mascares. A la paret es dissipaven punts calcinats.

Un robatori de
cable retarda uns
200 trens i afecta
60.000 passatgers
 La incidència provoca demores de fins a una hora en quatre línies de

la xarxa de Rodalies, entre elles la R11 que uneix Portbou i Barcelona
GIRONA | A.C.

Un total de 200 trens i 60.000 passatgers de la xarxa de Rodalies,
entre ells els 13.000 usuaris de la línia R11 que uneix amb 46 combois
entre Barcelona i Portbou, van
quedar afectats ahir per un robatori
de cable de coure que es va produir
la matinada de dimarts a Mollet del
Vallès i les conseqüències del qual
encara es percebran en els propers
dies. Concretament, les línies afectades són la gironina R11, així com
les línies R2, R2 nord i R8, que van
patir retard d’uns 30 minuts de
mitjana, si bé en alguns casos van
arribar a ser d’una hora.
Els problemes en aquestes línies
van començar des que es va iniciar
el servei a dos quarts de sis del matí
d’ahir, segons va informar Renfe, ja
que el robatori es va produir de matinada.
Segons va informar Renfe, entorn de quarts de tres de la mati-

EL PROTAGONISTA

ELS DANYS
Furt als conductes del sistema
d’electrificació a Bifurcació Mollet
Han quedat malmesos el cablejat de comunicacions, les
instal·lacions de seguretat, els sistemes de senyalització i els sistemes
informàtics que regulen la circulació
de trens a nivell local.



nada de dimarts, tècnics del Control de Tràﬁc Centralitzat (CTC) de
Barcelona van detectar la desconnexió de les subestacions elèctriques de Mollet i Sant Cugat, falta de
tensió per una via entre Rubí i Mollet-Sant Fost i afectacions a les
comunicacions i control de trànsit
als trams entre les estacions de
Cerdanyola UAB i Mollet, i aquesta i la de la Llagosta.
Afectació «molt greu»
Un cop es van desplaçar al lloc de
la incidència, els operaris van detectar no només el robatori de 360
metres aproximadament d’un cable del sistema d’electriﬁcació, sinó
que un dels cables d’alta tensió havia fet contacte amb altres conductors elèctrics de baixa tensió
dels sistemes de senyalització, de
gestió del trànsit i instal·lacions
PASSA A LA PÀGINA 4 

Resignació i queixes
entre els viatgers
de les quatre línies
REACCIONS

L’afectació va fer canviar
els plans dels passatgers,
que van haver d’avisar a la
feina del contratemps
MOLLET | ACN/DdG

Mentre la megafonia anunciava retards d’entre 45 i 60 minuts per culpa d’«actes vandàlics» i els tècnics d’Adif treballaven en una de les instal·lacions
incendiades, els usuaris de l’estació de Mollet-Sant Fost s’apropaven als treballadors de
Renfe per saber què passava.
D'altres feien cua per comprar
els bitllets. Eren les 11 del matí i
hi havia força gent, però no tanta com entre les 8 i les 9 del matí,
que és quan hi ha hagut més rebombori i més queixes, segons
els testimonis. Molts passatgers
parlaven per telèfon per avisar
que arribarien tard a treballar.
És el cas de la Marta Muñoz,
una usuària que va haver de
trucar a la feina avisant del contratemps. «El tren va amb una
hora de retard», va explicar. Portava seixanta minuts esperant i

calculava que arribaria a la feina a dos quarts d’una, quan hi
havia de ser a dos quarts de
dotze.
La Miriam Almahed tenia visita a l'Hospital Clínic de Barcelona a les 11.30 del matí, i a les
11.10 encara era a l'estació de
Mollet-Sant Fost esperant el tren.
Havia arribat a l'estació quan faltaven deu minuts per les deu del
matí, just quan sortia un tren cap
a Barcelona. No va ser a temps
de pujar al comboi i des d'aleshores no havia passat cap altre
tren, es queixava.
L'Eduardo Nieto havia estat
esperant 50 minuts. Havia d'anar
a Montcada a «fer uns tràmits»
i era conscient que arribaria
tard.
La Gisela Larrea, una altra
usuària que anava a Barcelona
a treballar, explicava que s'havia
assabentat dels retards per la
megafonia. «De moment no arriba cap tren», lamentava.
Finalment, el tren va arribar
quan passaven gairebé 15 minuts de les 11 del matí. Els passatgers van pujar ràpidament
als vagons i van marxar en direcció a Barcelona.
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Tema del dia
caos ferroviari

 LES ALTERACIoNS ES MANTENEN

 VE DE LA PÀGINA 4

LA XIFRA

15% DELS USUARIS
de Renfe van quedar afectats
Els 60.000 passatgers que van patir
les conseqüències del robatori suposen el 15% dels usuaris diaris de
Renfe.

de seguretat, fet que va provocar diversos incendis i greus afectacions
generalitzades a diferents punts
d’aquests trams.
Segons les primeres anàlisis realitzades per tècnics d’Adif, van
quedar afectats quatre enclavaments, és a dir, sistemes de gestió
de tots els dispositius de trànsit a estacions o bifurcacions. A més, s’han
produït danys en el cablejat de comunicacions, instal·lacions de seguretat, sistemes de senyalització i
els sistemes informàtics que regulen la circulació de trens en l’àmbit local a estacions i trajectes entre la Llagosta, Cerdanyola Universitat i Mollet Sant Fost.
Des de Renfe van remarcar ahir
al vespre que, si bé ja s’estaven
avaluant els danys i fent les primeres operacions tècniques, encara no hi ha previsió sobre quan
es normalitzarà el servei, ja que el
restabliment dels sistemes depèn
dels tècnics d'Adif. En tot cas ja va
avisar que es podrien allargar diversos dies perquè els danys que
s'han produït són molt importants.
El secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, en
declaracions a l’Agència Catalana
de Notícies va qualiﬁcar de «molt
greu» l’afectació en el sistema de
Rodalies i va assegurar que conﬁa
que en els propers dies es recuperi progressivament el servei, ja que
«hi posarem tots els mitjans al nostre abast».

Dos trens de la R11 per hora i
sentit mentre duri la incidència
 Renfe i Adif alerten que la reposició dels elements malmesos es pot allargar diversos dies
ACN

GIRONA | A.C.

Renfe i Adif van anunciar ahir
una reestructuració del servei
mentre duri la incidència, ja que
van advertir que la reposició dels
elements malmesos a causa del robatori es pot allargar diversos dies.
En el cas de la línia R11, que enllaça Portbou i Girona amb Barcelona, el pla especial de transport
preveu que circulin dos trens per
hora i sentit.
Els responsables ferroviaris expliquen que les conseqüències
del robatori han limitat la capacitat operativa de la R11, la R2, R2
nord i R8 i que això fa necessari reestructurar el servei.
En el cas de la línia R2 nord
(Sant Celoni – Aeroport per Granollers Centre): es divideix en dos
sublínies: per Sant Celoni-Granollers-Gavà circularan dos trens
per hora i sentit; i entre l’aeroport
i Sant Andreu Comtal, hi haurà
també un servei de dos trens per
hora i sentit. A més es reforçarà l’oferta amb un servei complementari d’autocars.
A la línia R8, entre Martorell i
Cerdanyola Universitat hi haurà el
servei habitual en tren i de Cerdanyola Universitat a Granollers
Centre, servei alternatiu per carretera.
Els viatgers de Montcada poden
utilitzar les estacions de les línies
R3 i R4 per arribar a Barcelona.
D’altra banda, Renfe i Adif han
reforçat el servei d’atenció al client
amb una cinquantena de persones, que se situaran a les estacions

Passatgers esperant el tren a l’andana de l’estació de Mollet del Vallès, ahir al matí.

ACTUACIÓ D’OFICI DEL SÍNDIC

Ribó critica la falta
d’actuació pels furts
 El síndic de greuges, Rafael Ribó,
ha obert una actuació d'ofici per demanar informació sobre els reiterats
problemes ferroviaris pels constants
robatoris de cable de coure, i ha considerat «difícil de justificar» la falta
d'actuació «suficient» davant la recurrència dels furts. S'ha dirigit per

carta al Departament de Territori
per preguntar quines mesures prendrà per intentar solucionar aquest
problema recurrent i conèixer les explicacions que li han donat tant Renfe com Adif. El Síndic també s'ha dirigit al Departament d'Interior i a la
Delegació del Govern a Catalunya
per demanar informació sobre les
mesures policials per evitar aquests
robatoris, i sobre els mecanismes de
coordinació entre els cossos.

Adif ha presentat 390
denúncies per robatoris
a Catalunya aquest any
ACCIONS LEGALS

El 90% d’aquestes
demandes són per
sostraccions de cables de
coure a la xarxa catalana
GIRONA | DdG

Des de principi d’any, Adif ha
presentat 390 denúncies per robatoris a les instal·lacions ferroviàries catalanes, un 90% de les
quals estan relacionades amb el
cable. A més, s’han presentat
unes 200 denúncies més per actes de vandalisme.

Segons va informar ahir a través
d’un comunicat, la companyia
ara està valorant els danys del furt
d’ahir per a presentar la corresponent denúncia.
La xarxa de trens d’Adif a Catalunya, una de les més denses de
l’Estat, acumula el nombre més
elevat de robatoris de coure per
part de grups especialitzats en la
sostracció d’aquest material.
Girona és la província amb
menys incidència d’aquests robatoris, amb un total de 4.525
metres de cables de coure robats, i el gruix s’acumula a Barcelona (33.370 metres), Tarragona

afectades, on es publicaran cartells
amb horaris orientatius dels serveis establerts. A més, s’informarà els viatgers mitjançant megafonia de trens i estacions, @rodalies,
app de Rodalies, els webs www.rodaliesdecatalunya.cat i www.
adif.es i el telèfon 900 41 00 41. Paral·lelament, la Generalitat ha reforçat les línies d'autobús interurbanes que circulen pels trams
afectats per la incidència per atendre la demanda extra d'usuaris
que es produeixi en els pròxims
dies.

LA XIFRA

328 QUILÒMETRES
de cable robats en quatre anys
En els darrers quatre anys s’han sostret, i posteriorment reposat, 328
quilòmetres de coure. Girona és la
província amb menys incidència dels
robatoris i Barcelona la que més.

Mossos inspeccionant una zona propera al robatori. ACN

(22.783) i Lleida (14.841). En total, en els darrers quatre anys
s’han sostret –i reposat– 328 quilòmetres de coure.
En declaracions a Catalunya
Ràdio, la directora del gremi de recuperació, Victòria Ferrer, va explicar que al mercat negre es
blanqueja el material robat amb

uns sistemes que fan impossible
determinar-ne la procedència.
«Quan algú va a robar coure és
fàcil que l'acabi portant en aquest
garatge d'il·legals per dir-ho d'alguna manera. Aquest garatge
d'il·legals quan té un cert volum,
li pot fer un procés: el pot triturar,
pelar... i aleshores el ven a alguna

persona que sigui legal», va aﬁrmar ahir.
Malgrat tot, però, els recuperadors ja estan en alerta per evitar comprar cable robat. Segons la
directora del gremi de recuperació, els cables de Renfe són molt
més gruixuts i difícilment són
d'ús particular. Això permet que
molts recuperadors identiﬁquin
fàcilment el cable robat i n'evitin
la compra. En molts casos, el material robat s'acaba enviant a l'Europa de l'Est per carretera.
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GIRONA, SALT I SARRIÀ

BARRETADES

Quim Curbet
EDITOR

 www.barretades.cat

L’ÈXIT DEL
FRACÀS
l famosíssim –en el
seu moment– productor cinematogràfic Carlo Ponti, cèlebre pel seu ofici però també pel
seu matrimoni amb Sofia Loren,
sempre deia que si una pel·lícula
té èxit, es parla de «gran negoci»
i, si no en té, es diu que és art. De
fet èxit i fracàs poden ser la mateixa cara de la mateixa moneda.
El fracàs simplement és la distància entre el resultat al qual
s’aspirava i el que s’obté, i l’èxit
també és el resultat relatiu d’aquesta fórmula, plantejada, això
sí, amb aquell gest que posen els
polítics quan surten després de
les eleccions a dir sempre que
han guanyat, passi el que passi.
Fa cosa d’un mes, el magnífic
programa de TV3 «Amb filosofia», conduït per Emili Manzano
i Xavier Antich, proposava reflexionar sobre l’èxit i el fracàs. No
seré jo qui vulgui afegir ni retreure res del que s’hi va dir, començant per la reflexió del begurenc
Adrià Pujol Cruells que, parafrasejant Marx, afirmava que, si
un fantasma recorre ara Europa,
és el del fracàs, el fracàs col·lectiu.
A Catalunya en sabem molt de
fracassos col·lectius, els hem
anat col·leccionant –i celebrant!–
durant segles i ara aquest fantasma torna a passejar-se entre nosaltres com el virus de la varicel·la
o de la grip aviària. Si hem de fer
cas de la recomanació de l’Àngel
Castiñeira, un altre participant
en el programa, quan deia que
hem de témer més l’èxit que el
fracàs, podem estar segurs que
anem pel bon camí, perquè el
succés cada vegada queda més
lluny dels nostres objectius.
Probablement aquesta darrera
cita és l’única amb la qual no puc
estar del tot d’acord, perquè de la
mateixa manera que els diners
no fan la felicitat però hi ajuden,
reeixir, encara que relativament,
sempre és millor que espifiar-la,
perquè el fracàs pot arribar a ser
un fracàs absolut. Mentrestant
em permetré la lleugeresa d’acabar aquest article no amb una citació erudita, sinó simplement
amb el que vaig escoltar l’altre
dia pel carrer quan, en trobar-se
dues senyores, després de corroborar amb perfecte accent gironí
la fatalitat dels esdeveniments en
general, una d’elles va sentenciar: «È lo que hi ha».
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El PSC veu prioritari que
hi hagi més inversions en
plans d’ocupació i als barris

La Festa del Tió
a Girona es
farà el cap de
setmana a
tres barris

 Sílvia Paneque vol que els pressupostos incloguin 2,5 milions en

La vuitena Festa de del Tió, organitzada per Òmnium Gironès
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Diputació,
s'amplia i aquest any es faran activitats el 19 i 20 de desembre a tres
barris de Girona. El taller de tions
ha estat sempre un èxit entre els
infants ja que els motiva que el tió
que abrigaran i alimentaran a
casa hagi estat fet per a ells mateixos.
A la plaça Pere Calders, de Can
Gibert del Pla, hi haurà el primer
dels tallers de tions, aquest dissabte, on tothom qui vulgui podrà
construir el seu propi tió i emportar-se’l a casa per preparar-lo
per a les Festes. A les dotze del
migdia hi haurà animació a càrrec
de Jordi Tonietti, un dels cantautors i animadors infantils amb
més trajectòria.
A la tarda, a la plaça Assumpció
del barri de Sant Narcís, també es
farà el taller de tions a les quatre
de la tarda i a les cinc hi haurà una
representació de «El Nadal dels
Tres Porquets» a càrrec de la coneguda Companyia de Titelles
Sebastià Vergés de Sitges. El diumenge a les onze del matí i a la
pista de bàsquet de Taialà es farà
l’últim dels tallers i a les dotze del
migdia hi haurà l’espectacle «Ding
Dang Rock» de Pau Morales.

formació i adverteix CiU que no ha d’apostar per pactes bilaterals
DIARI DE GIRONA

GIRONA | DdG

EL PSC va exposar ahir les diferents prioritats que considera que
haurien d’incloure el pressupostos
de Girona per l’any vinent. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va
indicar que els pressupostos «són la
guia que regeix l’acció política de tot
l’any» i va insistir què «és hora
d’emprendre reformes profundes en
dues direccions: cosir la ciutat amb
el conjunt dels barris i cosir l’escletxa
social oberta entre persones». Va recalcar que l’equip de govern de
CiU, en minoria, hauria d’apostar
per grans acords i no pactes bilaterals «amb els uns i amb els altres»
Va detallar que caldria crear ocupació de qualitat i que les institucions públiques creïn plans- a Girona concreta que caldrien 2,5 milions, per a persones amb coneixements diferents i que es tracti amb
rigor la «problemàtica detectada
entre joves preparats acadèmicament, que no han tingut oportunitats laborals després d’acabar un
grau i un màster; i persones amb
molta experiència i que estan a l’atur amb més de 45 anys i que tenen
dret a una nova oportunitat».
Pel que fa als barris, va exposar un

Sílvia Paneque acompanyada d’Elisabet Riera i Manuel Martín.

reguitzell d’exemples: Al Pont Major, l’adequació entorn als pisos
sindicals, millores a la zona dels Salesians i acabar el carrer Comerç; a
l’Esquerra del Ter, el cobriment de
la pista pròxima a l’Institut Carles
Rahola i la millora de la passera de
la Riera Bullidors a Fontajau II; a Pedret, la recuperació del passeig ﬂuvial i la millora d’accés a la Torrassa; a Campdorà, la millora dels accessos a la carretera de Palamós; al
sector Est, executar i acabar el Pla especial i construir un nou equipament cultural, el pont a l’Onyar i el
carril bici, i una actuació a la placeta
de davant de l’escola de Vila-roja; al
carrer del Carme i Vista Alegre, ur-

banitzar l’entrada a Girona i un Pla
de promoció comercial; a Torre Gironella, la creació d’aparcament
veïnal; a l’Eixample, la segona fase
de la plaça Pallach i la millora del
carrer Cardenal Margarit; a les Pedreres, executar el Pla social que
acompanya el Pla especial; a Can
Gibert, la reforma dels passatges de
Campcardós i Puigneulós; a Montilivi, assumir tot el projecte de la
Punta del Pi i la millorar el patis interiors dels pisos entre Carles de Bolós i Solterra; a Santa Eugènia, reconstruir el Pont del Dimoni i crear
espais cívics; a Pedret, recuperar l’Illa del Ter i el passeig ﬂuvial; i a Sant
Narcís, engegar el Pla integral.

GIRONA | DdG

AJUNTAMENT DE SALT

Vistiplau a l’ampliació
d’una superfície comercial
a la zona de la Creu de Palau
GIRONA | T.C.C.

El ple municipal de Girona va
aprovar dilluns a la nit la modiﬁcació puntual del Pla General
que ha de permetre l’ampliació
del supermercat Novavenda que
hi ha a la Creu de Palau. El canvi permetrà que l'equipament
comercial sumi 552 metres quadrats als 625 metres quadrats ja
existents i propiciarà nou llocs de
treball.
Tots els grups municipals de
l’Ajuntament hi van votar a favor
a excepció de la CUP, que es va
abstenir en considerar que, de fet,
es tracta d'una regularització, i
perquè tem que els llocs de treball
que generi l’establiment acabin
essent temporals i precaris.
La modiﬁcació ara ha de rebre
el vistiplau de la comissió territorial d'Urbanisme. La regidora
d'Urbanisme, Marta Madrenas,
va explicar que els canvis no suposen un increment de sostre
ediﬁcable i que l'ampliació ser-

El supermercat Novavenda
tindrà el doble d’espai per
poder ofertar més alimentació
i generarà nou llocs de treball

virà, sobretot, per augmentar l'apartat d'alimentació. En aquest
sentit, va exposar que un informe
de l'àrea de promoció econòmica exposa que la zona té només
quatre establiments d'alimentació.
La modiﬁcació, sol·licitada pel
mateix establiment comercial,
també permetrarà millores en
els accessos i en una zona verda
de l’entorn. Respecte a l’apunt del
regidor de la CUP de Girona,
Lluc Salellas, pel fet que es tractava d'una regularització, va deixar clar que l'«incompliment actual» es refereix únicament al fet
que s’utilitza un lloc que ara és
denominat com a lliure com a
zona d'aparcament.

Una imatge de la taula que va presidir la jornada a la Coma Cros.

Un centenar d’inscrits a Salt a
la jornada d’economia social
SALT | DdG

Un centenar d'inscrits van participar en la Jornada sobre Emprenedoria Social i Cooperativisme
organitzada per l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) de Salt.
L’objectiu de la jornada era posar
sobre la taula la rellevància que tenen les iniciatives col·lectives d’emprenedoria social a l’hora de donar
resposta als reptes de la societat ac-

tual. La primera part de la jornada
es va centrar en la ponència sobre
Economia social i solidària i emprenedoria col·lectiva, a càrrec de
Jordi Garcia Jané, cooperativista de
LabCoop, i Andrea Calsamiglia,
de l’EstArter – IGOP. A la segona
part es va fer una taula d’experiències i debat, moderada per
Andrea Calsamiglia de l’EstArter –
IGOP.
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Girona, Salt i Sarrià

Condemnat a 7,5 anys
per apunyalar un jove
en una baralla a Salt
 Dos joves més han estat

sentenciats a un any i set
mesos per apallissar el
germà de la víctima
SALT | DdG

L’autor de l’apunyalament d’un
jove a Salt la nit del 10 de juny de
2011 César Andrés Montero Torres
acaba de ser condemnat a set
anys, sis mesos i un dia de presó
per un delicte d’homicidi en grau
de temptativa amb l’agreujant d’abús de superioritat i la prohibició
d’apropar-se a menys de 300 metres de la víctima i el seu germà,
durant vuit anys, sis mesos i un dia.
Els seus dos companys, Mateo
Orozco Orozco i Brian Andrés
Pastrana Cuero han sigut condemnats a un any, set mesos i
setze dies de presó per un delicte
de lesions.
En el relat de fets provats de la
sentència, de la qual ha sigut ponent la magistrada Sonia Losada,
s’especiﬁca que el germà de la
víctima va ser agredit al portal de
casa seva pels ara condemnats
després d’una discussió. Alertat per
l’escàndol, el seu germà va sortir al
balcó i en veure l’escena va baixar
en el seu auxili.
Quan semblava que la trifulga
havia acabat i tothom es dispersava, César Andrés Moreno Torres
va agafar una «arma blanca que no

Al germà de la víctima li
van trencar una ampolla
de cervesa al cap i li van
pegar cops de puny i coces
Com que el jove apallissat va
poder avisar al seu germà la
ganivetada és homicidi inentat
i no temptativa d’assassinat

ha sigut localitzada» va clavar-li
dues ganivetades, una de les quals
va afectar-li una artèria intercostal
i li va perforar un pulmó.
El cas el va jutjar la secció tercera
de l’Audiència Provincial de Girona, que ha descartat considerar l’apunyalament com un intent d’assassinat perquè no hi ha un «caràcter sorpresiu» en l’acció de l’agressor, ja que el germà de la víctima el va poder avisar abans de rebre la primera ganivetada.
La trifulga també ha quedat
provada gràcies a les declaracions
dels testimonis, que van presenciar
com Mateo Orozco i Brian Andrés
li rebentaven una ampolla de cervesa al cap del germà de la víctima
apunyalada i l’inﬂaven a cops de
puny i coces.
En matèria de responsabilitat civil, el condemnat per temptativa
d’homicidi haurà de pagar 7.130,2
euros a la víctima per l’agressió. Els
altres dos processats, 796 euros al
germà apallissat.
AJUNTAMENT DEGIRONA

La CUP reitera que hi ha
possibles irregularitats
a l’empresa d’aigües
 El regidor de Sostenibilitat retreu al grup de l’oposició que faci

públics dubtes sobre inversions, factures i presumptes incompliments
DIARI DE GIRONA

GIRONA | T.CARRERAS

El grup municipal de la CUP de
l’Ajuntament de Girona ha tornat a
posar sobre la taula les possibles irregularitats a l’empresa mixta d’aigües (Agissa) després d’analitzar
l’auditoria realitzada per la societat
Eﬁal sobre els comptes del 2013 i un
informes dels interventors de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Es tracta
d’un seguit de presumptes deﬁciències, algunes de les quals ja apareixien, en un altre estudi de control de l’exercici 2012.
El regidor de la CUP Lluc Salellas
va mostrar la «molta preocupació» pel funcionament de l’empresa mixta durant el ple municipal de
dilluns al vespre. I va assenyalar set
punts. Per una banda, va indicar
que s’havia detectat que «en general no es compleix el plec de condicions que es va fer per prorrogar
el contracte a l’empresa». També va
indicar que la societat mixta ven l’aigua al consorci de la Costa Brava
per sota de cost o que hi ha exercicis d’autofactuaració d’Agissa dins
Agissa. També va aﬁrmar que en
l’auditoria s’explica que hi ha hagut
factures de la part privada de l’em-

Lluc Salellas.

presa (Girona SA formada per La
Caixa, Agbar i FCC-Aqualia) no
acreditades i que pugen a un 27%
o que el sou del conseller delegat de
l’empresa, Narcís Piferrer, «no s’aclareix d’on surt, ni com es fa ni està
acreditat».
Un altre punt que Salellas va
posar sobre la taula va ser el fet que
«el soci privat cobra més diners del
que li tocaria per l’equilibri amb la
part pública». Finalment, va dir

que les inversions de sanejament
no estan en cap pla ni hi ha cap
comprovació feta que realment
s’hagin fet les inversions. I va esmentar un préstec de 300.000 euros on només n’hi ha acreditats
40.000 euros.
El regidor de Sostenibilitat, Carles Ribas, va lamentar que Salellas
exposés el seguit de dubte en un ple
municipal. Li va recordar que dies
enrere es va comprometre a fer
una reunió durant aquest mes de
gener amb tots els portaveus dels
grups municipals on hi haurà el
conseller delegat que anirà explicant tots els punts de l’auditoria i els
informes dels interventors. «Primer
escoltarem i després traurem les
conclusions i les mesures que corresponguin», li va recordar. «Veurem si ha estat diligent amb la
comptabilitatde l’empresa», va afegir. Ribas també va insistir que «cal
ser curosos» amb aquest tema i va
indicar que si s’observa algun fet
greu «sortirà a la llum i s’intentarà
resoldre» però que potser només es
tracta d’una operació econòmica
amb un trasllat de determinades
partides d’una anualitat a una altra.

Lleuresport tindrà 2.500 metres
quadrats i obrirà el 24 de desembre
AJUNTAMENT DE GIRONA



El primer dia l’entrada
costarà només un euro i hi
haurà 42 activitats entre
tallers, jocs i aventures
GIRONA | DdG

La peça està situada en una rotoda del barri.

Germans Sàbat estrena una
escultura de l’artista Max Varés
GIRONA | DdG

Germans Sàbat va estrenar fa
uns dies una escultura commemorativa del barri ubicada a la rotonda de la plaça dels Germans Sàbat. La peça, obra de l’artista gironí Max Varés (1945-2015), forma
part d’un dels projectes escollits al
barri en el marc dels pressupostos
participats d’aquest 2015. Es tracta d’un anell metàl·lic fet de xapa
corten amb les lletres retallades

«Germans Sàbat 1958. La llibertat
no és el repòs, sinó la lluita (Carles
Rahola)».
El regidor del barri de Germans
Sàbat, Joan Alcalà, ha explicat que
«aquesta frase és una al·legoria
que vol ser un homenatge als orígens d’un barri format sobretot
per classe treballadora que va arribar a Girona provinent de diversos pobles de l’Estat lluitant per
aconseguir un futur millor».

La 31a edició del Lleuresport del
GEiEG- Parc Infantil de Nadal de
Girona tindrà un total de 2.500
metres quadrats de superfície ocupada, amb de 42 activitats diferents dividides en quatre sectors: P1
(àrea de tallers), P0 (àrea lúdica), P0
exteriors (zona bombers) i P-1 (àrea
d’aventura). El lleuresport se celebrarà del 24 de desembre al 4 de gener al complex del GEiEG de Sant
Narcís. El dia 24 l’entrada valdrà un
euro.
L’entitat grupista ha fet un pas
més a la seva metodologia de formació introduint tallers amb valors,
per a joves i adolescents. El parc
comptarà amb la presència de jugadores de l’Spart Citylift Unigirona i d’alguns jugadors del Girona

Isabel Muradàs i Francesc Cayuela, amb el cartell del Lleuresport.

Futbol Club.
La regidora d’Esports, Isabel Muradàs, va animar «a totes les famílies a que portin els seus ﬁlls al Parc
perquè, com l’any anterior, sigui tot
un èxit». D’altra banda, el president
del GEiEG, Francesc Cayuela, va
destacar que el Lleuresport actua
com un verdader «saló de la infància i la joventut». Una altra de les no-

vetats és el concurs d’Instagram
#DTEGirona, que es realitzarà amb
un plafó fotogràﬁc situat a l’escenari
del Parc i que vol donar a conèixer
la certiﬁcació de turisme esportiu
atorgada a la ciutat. La millor fotograﬁa del concurs s’endurà de regal
una bicicleta. La darrera edició del
Lleuresport va comptar amb més
de 10.000 visites.
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El tram de la GI-682 de Lloret a Malgrat
és un punt negre sobretot per les motos
 En 10,4 quilòmetres s’hi concentren molts accidents, el 65% dels quals són amb vehicles de dues rodes implicats
CARLES COLOMER/ARXIU

LLORET DE MAR | E.B.

El tram de la carretera GI-682 que
uneix Lloret de Mar amb Malgrat
(Maresme) és un punt negre de la
xarxa viària de Girona. El motiu: la
concentració d’accidents. Així ho
revela l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP, que per catorzena vegada analitza l’accidentalitat
a la xarxa viària catalana. En aquest
espai de 10,4 quilòmetres entre
Malgrat i Lloret hi ha hagut de mitjana 0,57 accidents amb morts i ferits greus per quilòmetre entre el
2012 i 2014.
De fet, en l’estudi es pot veure
com 8 dels 10 trams amb elevada
concentració d’accidents de Catalunya es troben situats a l’àrea metropolitana de Barcelona i la GI-682
-de Lloret a Malgrat- està situada en
la desena posició del rànquing. En
aquesta carretera hi passen de mitjana diàriament 19.194 vehicles,
sobretot a l’estiu, en ésser una carretera que transcorre entre poblacions de la costa.
Es dóna el cas que a més de ser
un tram amb alta concentració
d’accidents també ho és per l’elevat
nombre de sinistres viaris protagonitzats per motos i ciclomotors.
El 65% dels fets en aquest tram de
10,4 quilòmetres han estat protagonitzats per motos, cosa que ve a
suposar 0,35 accidents de moto
per quilòmetre.
L’estudi del RACC ha analitzat
dades dels darrers tres anys -2012
a 2014- i relaciona l’accidentalitat morts i ferits greus- que es dóna en
un tram concret amb la seva intensitat mitjana de trànsit diària.
L’objectiu és millorar la seguretat
viària. L’ha realitzat el RACC en
col·laboració del Servei Català de
Trànsit, la Diputació de Barcelona
i el Departament de Territori.
Una altra dada rellevant de l’estudi és que a la xarxa viària de Girona s’han incrementat en un 2,7%
els quilòmetres amb un risc molt alt
de patir un accident. Mentre que la
mitjana catalana és d’un 0,4%. I de
fet, segons l’estudi, els quilòmetres

EN XIFRES

19.194 VEHICLES/DIA
Circulen per la GI-682
El tram de la GI-682 que va de Lloret
a Malgrat és un dels punts amb més
accidents. De 2012 a 2014 hi ha hagut almenys 0,54 accidents amb
morts o ferits greus per quilòmetre.

1,67 ACCIDENTS/ANY
Amb morts o ferits greus
La N-260 té un punt negre entre Alp
i la frontera. De mitjana hi ha hagut
1,67 accidents amb morts o ferits
greus a l’any.

17,8% XARXA VIÀRIA
Km amb risc d’accident molt alt
De 2012 a 2014 s’han incrementat
en 2,7 punts el tant per cent de quilòmetres amb risc molt alt d’accident
La GI-682, a Lloret, és una carretera que concentra alta sinistralitat sobretot durant l’estiu.

de risc molt alt representen un
16% del total de la xarxa viària catalana analitzada que és de 6.343
quilòmetres.
Punt negre a la N-260 a Alp
També ha avaluat els 10 trams on hi
ha més risc de patir un accident de
Catalunya i l’estudi mostra que en
sisè lloc hi ha la N-260 entre Alp i la
frontera francesa. En aquest tram
de 6,5 quilòmetres de la xarxa viària gironina hi circulen diàriament
6.316 vehicles de mitjana i durant
el darrer trienni almenys hi ha hagut de mitjana cada any 1,67 accidents amb morts o ferits greus.
Aquest tram de la N-260 que
transcorre pel Pirineu fa tres triennis seguits dins del llistat de l’EuroRAP per la seva perillositat. Amb
tot, el punt negre amb més risc d’accident de Catalunya és a la B-502,
entre Vilassar i Argentona. Són 6,3
quilòmetres on hi ha hagut una mitjana de tres accidents amb morts o
ferits greus cada any.

Els camions han protagonitzat el 67%
dels accidents a la variant de Figueres
RESULTATS

L’estudi afirma que de 2012 a
2014 hi ha hagut 0,12
accidents de vehicles pesants
per quilòmetre en aquesta N-II
E.B.| GIRONA

Des de 2012 ﬁns al 2014 la variant de Figueres -segons l’estudi
del RACC- era un dels trams de la
xarxa viària gironina amb més accidents amb vehicles pesants implicats. Es troba en el lloc nou
dels 10 trams amb més sinistralitat viària de Catalunya. La variant
té 11,5 quilòmetres de la N-II i s’anomena popularment com a Corredor de la mort.

L’estudi revela que durant el
trienni, el 67% dels accidents han
estat protagonitzats per camions,
cosa que suposa 0,12 sinistres viaris per quilòmetre.
Cal destacar, però, que malgrat
aquesta dada que apareix a l’EuroRAP des de fa tres triennis seguits, la situació ha anat canviant.
La causa: el 19 d’abril del 2013 va
entrar en vigor la normativa que
determinava que els tràilers no
podien circular a la N-II des de la
Jonquera ﬁns a Maçanet de la Selva. La prohibició del pas de tràilers
va fer caure accidents mortals a
tota la N-II. En dos anys, des de l’abril del 2013 i ﬁns a l’abril del
2015, el tram gironí d’aquesta carretera va tenir cinc morts.

Malgrat la tendència a la baixa,
però, la N-II ja ha registrat set accidents mortals des de principis
d’aquest any malgrat estar prohibit el pas de camions des de la Jonquera a Maçanet de la Selva.
Un mort a la variant el 2015
Un d’ells va tenir lloc a la Variant de
Figueres la matinada del 4 de febrer. Un ciutadà francès, Soﬁan
Chenouf, va morir i quatre persones més van resultar ferides en un
xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a la N-II, a la variant de Figueres. Els efectius del SEM van
traslladar el conductor del cotxe en
estat crític a l’hospital Trueta de Girona, on va morir poc després
dels fets.
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L’Oﬁcina Antifrau i les
entitats municipalistes
prevenen contra la
corrupció municipal
 Només Girona acull una xerrada-debat oferta

a tots els municipis de més de 20.000 habitants
GIRONA | PILI TURON

L’Oﬁcina Antifrau de Catalunya
i les dues entitats municipalistes
posen la corrupció a debat i volen
explicar quin ha de ser el paper
dels càrrecs electes locals en la lluita contra aquestes pràctiques.
Amb l’objectiu de sensibilitzar els
ajuntaments en la prevenció de la
corrupció, els promotors d’aquesta iniciativa han contactat
amb els consistoris de més de
20.000 habitants per oferir-los
unes conferències participatives i,
de moment, només s’ha programat una sessió per al febrer a la
ciutat de Girona.
L’Associació Catalana de Municipis (AMC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Oﬁcina Antifrau consideren fonamental «la conﬁança en la integritat de les persones que han estat elegides per exercir la representació política» i, des del seu
punt de vista, aquesta qüestió és a
la base «del bon govern i del bon
funcionament de la democràcia local». Alhora, descriuen l’«objectivitat» i el «respecte a l’interès ge-

neral» com a requisits per «garantir
el dret a una bona administració», que protegeixi la «gestió del
patrimoni i dels recursos públics
amb honestedat, eﬁcàcia i austeritat». La conferència-debat «El
paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció» se sustenta en aquests principis.
Tot i que l’Oﬁcina Antifrau de
Catalunya es va posar en contacte amb tots els ajuntaments de més
de 20.000 habitants, per ara, a les
comarques de Girona només hi ha
una sessió prevista a la capital –el
25 de febrer a l’Aula Magna de la
Casa de Cultura– i oberta a tots els
municipis. Les altres poblacions gironines que, segons l’Institut d’estadística de Catalunya, superen
els 20.000 ciutadans són Figueres,
Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt i
Palafrugell.
La resta de xerrades programades ﬁns ara per ajudar a prevenir
la corrupció a l’administració local
i respondre les preguntes més habituals d’alcaldes i regidors són a
Barcelona, Tortosa, la Seu d’Urgell,
Tarragona i Lleida.

El fons de cooperació
als ajuntaments de la
Diputació creix un 11%
 ERC, PSC i CUP critiquen la manca de debat polític del govern de CiU
GIRONA | ACN/DdG

La Diputació de Girona va aprovar ahir augmentar un 11% el fons
de cooperació als ajuntaments,
que aquest 2015 era d’11.720.000
milions i l’any que ve serà de 13. El
ple va aprovar les bases reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural,
amb 14 vots a favor de l’equip de
govern de CiU i un d’Independents
de la Selva (IdS); mentre que ERC,
PSC i CUP es van abstenir perquè
hi han trobat a faltar debat polític.
CiU va explicar que s’ha modiﬁcat la fórmula per fer-la més representativa en funció dels habitants del territori. «És una solució
parcial i caldrà crear una comissió
de treball amb totes les forces perquè es busqui una fórmula consensuada», va dir el vicepresident
tercer, Fermí Santamaria.
La resta de forces –excepte IdS–
van valorar positivament l’augment del fons, però van criticar la
falta de voluntat del govern de
buscar un consens abans de portar-ho a votació. El president, Pere
Vila, va anunciarque el fons continuarà creixent els pròxims anys.
Santamaria va detallar que els
municipis d’entre 500 i 2.000 ha-

bitants cobraven una quota ﬁxa similar a la dels que en tenen menys
de 500, i que entenien que era un
«greuge». La modiﬁcació suposarà que el tram de ﬁns a 500 habitants cobrarà una quantitat ﬁxe
de 26.000 € (abans, 25.500), mentre que els municipis de 500 a
1.000 en rebran prop de 20.000.
CUP i PSC van parlar de «mancances» del sistema d’adjudicació
i van citar el cas de Girona que,
com a ciutat de 40.000 habitants,
rebrà 200.000 €; la portaveu del
PSC, Consol Cantenys, va dir que
PROPOSTA DEL PSC

Moció contra les
desigualtats
 El PSC va portar al ple una moció
de crida per a la igualtat del món
municipal, que inclou 15 actuacions
«molt obertes» i que està pensada
per treballar en l'equilibri territorial,
noves formes de creixement econòmic i noves propostes que permetin
ampliar la capacita dels ajuntaments que no tenen prou recursos
per fer front a la demanda dels ciu-

AJUNTAMENT
DE GUILS DE CERDANYA

ANUNCI
Pel qual se sotmet a informació pública, pel termini de quinze dies, la següent relació individualitzada de béns
i drets afectats per l’execució de les obres del projecte de Millora d’una corba (pk 1+050) i del tram final de la
carretera GI-8593 de la C-31 al Far d’Empordà, perquè qualsevol persona interessada pugui formular al·legacions als únics efectes d’esmenar possibles errors que s’estimin comesos en la relació, de conformitat amb el
que estableixen els articles 18 i 19.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i 17 del Reglament d’expropiació forçosa de 26 d’abril de 1957.
Terme municipal del Far d’Empordà
Finca
de
projecte

Polígon

Parcel·la

1

3

42

2
3
4

3
6
88629

45
52
04

5

88629

12

6

6

113

Titular Cadastral

Naturalesa

Superfície
ocupació
defifnitiva

Marcos Torres Navarro
(25%)
Hereus de Jose Torres
Navarro (25%)
Hereus de Jose M.
Garcia Zarvez (25%)
Adelina Oliver Roses
(25%)
Maria Teresa Coll Pey
Pablo Ferrer Planas
Maria Teresa Coll Pey

Rústica

261,55 m2

Rústica
Rústica
Sòl sense
edificar
Jose Gironell Puig
Sòl sense
edificar
Hereus de Catalina Clos Rústica
Oliva

El president, Pere Vila i Fulcarà.– Girona, 3 de desembre de 2015.

Superfície Superfície
ocupació Servitud de
temporal
pas
permanent

265,43 m2
107,85 m2
267,60 m2
1.110,85 m2
173,62 m2 113,94 m2 170,12 m2

Edicte d’aprovació inicial de la modificació
puntual del POUPM de la Cerdanya
Núm. Expedient 76
El Ple Corporatiu d`aquest ajuntament, en sessió
Ordinàira del 3 de desembre de 2015, va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual del
POUPM de la Cerdanya, referent a l`establiment
d`una nova qualificació urbanística en sòl urbà de
Guils de Cerdanya, en el nucli de població de Sant
Martí d`Aravó (Clau 32b_p), unifamiliar aïllada
amb agrupació de parcel.les amb un màxim de
quatre habitatges
Mitjançant la present modificació puntual, es pretén retornar a aquesta parcel.la, l`ordenació que el
PERI, li havia donat i que no va ser recollit en el
POUPM de la Cerdanya.
D`acord amb l`article 85.4 del Decret legislatiu
1/2010, s`exposa al públic pel termini d`un mes,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari de Girona, al Tauler
d`Anuncis i a la pàgina web d`aquest ajuntament
(www.guils.cat).
Durant el termini assenyalat es podrà examinar
l`expedient a la Secretaria d`aquest ajuntament,
situada al Carrer Malet 15 de dilluns a divendres de
10 a 14 i de 16 a 20 hores, i formular les reclamacions que considerin oportunes.
Guils de Cerdanya, a 10 de desembre de 2015.
Valentí Tuset Creus, alcalde.

«no és just» que rebi això mentre
que els 86 municipis de menys de
500 habitants sumen 45.000 € en
total. Per la seva banda, el portaveu d’ERC, David Mascort, va demanar el compromís de l’equip de
govern perquè convoqui la taula de
treball al gener per tenir una nova
fórmula que es consensuï el març
següent.
Per IdS, Gisela Saladich va dir
que «no hi ha mai diners suﬁcients» i que seran molt «insistents» perquè els imports sempre
siguin superiors.

tadans que han patit i pateixen les
conseqüències de la crisi econòmica. Tots els partits hi van votar a favor, però amb retrets. IDS la va qualificar de «moció de Nadal» i ERC va
dir que és una «declaració de principis» que caldria que anés acompanyada d'accions concretes. La CUP va
demanar que el PSC fes «autocrítica», tot dient que el partit ha portat
a terme accions que van justament
en la línia contrària. CiU va retreure
al PSC que no hagués buscat el consens abans de presenta-la. ACN GIRONA

AJUNTAMENT DE VERGES

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Exp. 2015018699
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de desembre de
2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el
projecte de carril bicicleta dels carrers Pedret i
Sant Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al
carrer Ramon Llull, de conformitat amb el que disposa l'article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat parcialment per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, Llei 14/2015, de 21 de juliol, i Llei 16/2015, de 21 de juliol; amb un pressupost total de seixanta-tres mil cent seixanta-un euros amb set cèntims d'euro (63.161,07€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinquanta-dos
mil cent noranta-nou euros amb vint-i-tres cèntims d'euro (52.199,23€) de base, i deu mil noucents seixanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims d'euro (10.961,84€) d'IVA calculat amb un tipus del 21%.
L’expedient i totes les actuacions se sotmeten a informació pública i s’exposen a l’Àrea de Mobilitat i
Via Pública (plaça del Vi, núm. 1 3r pis), per tal que
puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas,
escrit d’al.legacions al Registre General, pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa local.
Girona, 4 de desembre de 2015.
Carles Puigdemont i Casamajó, alcalde.

MODIFICACIÓ DE LES NSP PER A LA DELIMITACIÓ
D’ESPAIS LLIURES PRIVATS. Aprovació inicial
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària de data
26 de novembre de 2015, va aprovar inicialment la
proposta de Modificació Puntual de les NSP per tal de
resoldre una contradicció detectada en la zonificació
d’un espai lliure provat delimitat en el sòl urbà consolidat atès que presenta una qualificació urbanística pròpia dels espais edificats amb un nivell de
protecció patrimonial injustificat, pel qual es proposa el canviï de qualificació urbanística d’un àmbit
de 947,31 m2 ara qualificat com a zona 11, elements
de protecció integral, i com a zona 7, zona de casc
antic eixample i passi a la qualificació corresponent
a la clau 10, zona de verd privat.
De conformitat amb allò que disposa l’article 85.4
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la mateixa Llei, se sotmet
l'expedient a informació pública pel termini d'un
mes, a comptar de l’endemà de la darrera de les publicacions obligatòries, a fi que hom pugui examinar-lo i formular les al·legacions que es considerin
pertinents.
Igualment, d’acord amb allò previst a l’article 8.5.c)
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, aquest
projecte també pot ésser consultat a la web de l’Ajuntament (www.verges.cat).
Verges, 7 de desembre de 2015.
L’alcalde, Ignasi Sabater Poch.
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Els embassaments gironins
afronten l’inici de l’hivern amb
un 77% de la seva capacitat en el
cas de Sau i Susqueda (al sistema
Ter-Llobregat) i amb un 68% pel
que fa al de Darnius Boadella. En
els tres casos, el nivell dels pantans
és vuit punts superior al de fa
trenta dies.
L’Agència catalana de l’Aigua
(AcA) atribueix aquest increment
a l’episodi de pluges de principis de
novembre, que ha augmentat les
reserves del conjunt de conques
internes de catalunya. Amb els volums actuals, l’administració va
assegurar que es garanteixen totes
les demandes ordinàries per a un
període de 14 mesos –encara que
va recomanar mantenir les polítiques d’estalvi.
Menys que fa un any
Tot i que els volums d’aigua han
anat augmentant al llarg de l’últim
mes, els nivells actuals són inferiors
als que es van registrar ara fa un
any, quan els embassaments es
trobaven, de mitjana, al 94% de la
seva capacitat; amb 652 hectòmetres cúbics emmagatzemats i
per sobre del promig dels darrers
deu anys –que era del 70% i de 488
hm3.
El sistema Ter-Llobregat, format
pels embassaments del Llobregat –la Baells, la Llosa del cavall i
Sant Ponç– i del Ter –Sau i Susqueda– es troba al 77 per cent
(471 hm3) de la seva capacitat, 8
punts més que fa 30 dies (69% i 421
hm3) amb els embassaments de
Sant Ponç (93% i 22 hectòmetres
cúbics), la Baells (82% i 90 hm3) i
la Llosa del cavall (78% i 62 hm3),

Mifas organitza un
taller per ajudar
a buscar feina a
través d’internet
GIRONA | DdG

L’associació Mifas ahir va posar
en marxa un taller adreçat als seus
representants per tal d’ajudar-los
a buscar feina a través d’internet.
L’objectiu d’aquesta proposta formativa és ajudar les persones que
pateixen algun tipus de discapacitat física i que estan buscant treball.
Els alumnes que participen en
aquestes sessions centrades en la
recerca de feina a través d’internet
formen part de la Borsa de Treball
del Servei d’Integració Laboral de
Mifas i, en aquests moments, es
troben enmig d’un procés d’orientació laboral.
El taller té una durada de 12 hores, és gratuït i es ﬁnança amb
fons propis de la Fundació Mifas.
Durant les classes, es treballaran
les eines bàsiques per saber gestionar un compte de Recerca de
feina, millorar l’efectivitat a l’hora
de buscar ofertes laborals o saber
presentar-se i adjuntar un currículum a través d’un correu electrònic.

Sau, Susqueda i Bodadella tenen
menys capacitat que fa un any
tots tres a la conca del Llobregat,
com els que tenen els volums més
alts. Fa un any, el conjunt dels
embassaments del sistema Ter-

Llobregat estava al 95%, amb 582
hm3.
El pantà de Darnius Boadella,
per la seva banda, se situa a prop

del 63% (38 hm3), 8 punts i 4 hm3
més que fa 30 dies; mentre que el
sistema Siurana-Riudecanyes està
al 53% de la seva capacitat (supe-

rant els 9 hm3), 8 punts i 4 hm3
més que fa 30 dies; i l’embassament de Foix està al 96%, amb 3,5
hectòmetres cúbics.
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Uns 40 joves
de mitjana
assisteixen a 5
sopars entre
cultures a Olot
OLOT | DdG

Una mitjana de 35 a 40 joves per
sessió van assistir als sopars del
programa Menja’t el Món. Són sopars interculturals que serveixen
per reunir joves de diferents orígens que viuen a Olot. Així hi hagut sopars a l’estil de Sud-amèrica, l’Àfrica, la Xina i l’Índia.
El darrer va tenir lloc divendres, 11 de desembre. Com tots els
altres el van fer a l’espai l’Ideal, a laplaça Clarà. Va ser l’apat dedicat a
Europa. Els joves van poder-hi
menjar plats de Rússia, Alemanya,
França i Itàlia.
El projecte està inclòs dins els
projectes de Pressupostos Participatius de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut.
Consisteix en el fet que un part
del pressupost municipal destinat
a joventut sigui decidit pels mateixos joves.
La segona assemblea per a l’elaboració dels pressupostos participatius del 2016 tindrà lloc el dia
19 de febrer a les 19 hores.

Quinze anys
de campament
dels Reis
de l’Orient a Olot
OLOT | DdG

Els Catòlics ahir va anunciar l’obertura de la quinzena edició del
campament dels Reis d’Orient pel
proper 2 de gener a la plaça Clarà
d’Olot. Entre el 2 i el 5 de gener de
l’any passat van passar més de
2.000 nens pel campament. Fan un
recorregut que consisteix a parlar
amb els carters, caramelers, la
carbonera i d’altres personatges de
la cavalcada. Quan acaben, poden
lliurar la carta a un dels Tres Reis
Mags d’Orient. Amb 15 anys, l’han
millorat tant que hi passen nens i
nenes d’altres localitats de Girona
i Barcelona.

MARC MARTÍ

Els treballadors de
la funció pública
surten al carrer
 EL SINDICATS REPRESENTANTS
DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, CCOO,
Ustec·STEs-IAC i UGT, es van concentrar ahir a la tarda davant la seu de la
Generalitat a Girona per reivindicar el
retorn de drets laborals i socials perduts, i que es convoqui una mesa de
negociació. La crida es va fer a tot
Catalunya i a Barcelona el cap de
l'àrea de la Funció Pública de CCOO,
Xesús González, va dir que la mesa
no s'ha tornat a reunir des del 23 de
novembre. Els sindicats s'han reunit
amb els grups polítics del Parlament
per consensua un acord de resolució
i discutir un calendari de recuperació
de les retribucions perdudes durant
la crisi. Tots els grups, van dir, menys
Junts pel Sí, els han donat suport.

El pas dels autobusos complica
les obres del pont de Sant Joan
 La millora del pont prevista pel 2016 suposarà el tancament de l’actual entrada al municipi
SANT JOAN LES FONTS | XAVIER VALERI

El transport públic –va dir Joan
Espona (alcalde de Sant Joan les
Fonts per CiU)– és el que més ens
preocupa en aquests moments. Ho
va aﬁrmar en el decurs de la presentació de l'ampliació del pont del
Salt. Ara, es tracta de l'únic accés
al poble des d'Olot. «Així com els
turismes els podem desviar pel
pont medieval (ara tancat al trànsit), els autobusos no». Va assenyalar que en breu començaran a
tractar amb els responsables del
transport públic per tal de trobar
una solució pel trajecte de lés línies
que van a Girona i Barcelona i el
Bus Transversal que comunica
els pobles.
Espona va aﬁrmar que a partir
de l'aprovació dels pressupostos de
la Generalitat, l'execució del projecte d'ampliació del pont del Salt
serà imparable. Segons ell, el projecte forma part d'una proposta de
la Generalitat per la millora global
de la GI-522 entre el terme municipal de Castellfollit de la Roca

(mas les Funoses) i la Canya (cruïlla de la N-260 cap als túnels de
Collabós). La proposta valorada en
uns 2 MEUR va entrar a l'Ajuntament el 2009 i va ser posposada per
causa de la crisi econòmica.
«En vistes - va valorar- que la situació general del país no millorava vàrem insistir que com a mínim ens solucionessin el tema del
pont del Salt». Es tracta d'un pas
estret per vehicles, quasi impossible pels vianants i, a més, separa el
bicicarril i els espais de lleure de la
zona de Peracaula del nucli urbà.
«Hi passen pocs vianants –va subratllar–, però els que hi passen se
la juguen». Va prosseguir: «El 6
d'octubre, la Generalitat ens va
informar que la el projecte de millora de la GI-522 estaria dins del
pressupost del 2016». Va precisar
que estaria repartit en 2 fases i tindria un cost aproximat d’1 Meur.
En la primera part i prevista pel
2016 hi preveuen la millora del
pont i la creació d'un pas de vianants. D'aquesta manera, l'entra-

«ROSETUR, SOCIETAT LIMITADA»
(SOCIETAT ABSORBENT)

«CONTRUCCIONS RHODES,
SOCIETAT LIMITADA»

CUP TELECOMUNICACIONS S.L.

SI VOLS VEURE TOT EL FUTBOL
I LA CHAMPIONS
Tru c a ’ n s : 9 7 2 1 0 5 1 0 5

(SOCIETAT ABSORBIDA)
De conformitat amb el disposat a l’article 43 de la Llei
3/2009, sobre Modificacions Estructurals de les Societats
Mercantils (LME), es fa públic, que en data 30 de novembre de 2.015, la junta general extraordinària i universal de «ROSETUR, SOCIETAT LIMITADA» va acordar per
unanimitat la fusió per absorció d’aquesta mercantil amb
«CONSTRUCCIONS RHODES, SOCIETAT LIMITADA», (article
23.2 LME), seguint el procediment previst a l’article 42
LME, amb la conseqüent dissolució, sense liquidació de
l’ absorbida i la transmissió en bloc del seu patrimoni social a la societat absorbent, quedant aquesta subrogada
en tots els drets i obligacions rebut.
Es fa constar el dret que tenen els socis, els creditors, els
titulars de drets especials i els representats dels treballadors d’ obtenir el text íntegre de l’ acord adoptat i del
balanç de fusió, així com el dret d’oposició que correspon
als creditors.
A Roses (Girona), essent el quatre de desembre de 2015.
L’administradora única d’ambdues entitats, Valentina
Alemany Plana.

X.V.

Entrada d’un autobús al pont del Sal ahir al matí.

da a Sant Joan les Fonts quedaria
resolta per sempre. L'alcalde va indicar que, de moment, no saben
quan poden començar les obres ni
quant de temps poden durar. Pel
que fa a la duració va indicar que
ho començaran a tenir clar quan
l'obra estigui licitada.
Un cop l’Ajuntament sàpiga les

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages, S.A.
Comunica als seus clients i al públic en general que,
amb la finalitat de continuar invertint i de millorar la
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia als clients següents:
CD04 PARCEL·LACIÓ ARBAT, CD39 BOSC DE CAN
POAL, CD37 CAN COSTA, CD5 CAN CARRERES,
CD6 ESGLÉSIA DE GINESTAR, CD8 ESGLÉSIA
LLORÀ, CD52 MARIONA, CD34 VALL DE LLÉMENA,
CD36 LLORÀ NORD, CD9 HOSTAL NOU, CD10 CAN
GATZIU, CD51 CAN FONT, CD38377 STA. AFRA,
CD11 LES SERRES, CD38 EL MANY, CD45 ST.
GRAU, CD46 CAN CASELLES, CD47 CAN CAMPS.
TM de Ginestar-Sant Gregori, Sant Martí de Llémena
Ref. D5670283
18 de desembre de 2015, d’06:30h a 07:30h
Preguem que disculpin les molèsties que els puguem
ocasionar.

dates d’inici i la durada, farà reuni0ns per tal d’informar els usuaris del tram de carretera per tal de
reduir en les mesures que siguin
possibles les molèsties.
La localitat va tenir una experiència similar, però més reduïda
quan van posar les baranes de
protecció actuals.

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages, S.A.
Comunica als seus clients i al públic en
general que, amb la finalitat de continuar invertint i de millorar la qualitat del servei
elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia als clients següents:
CD02 PINSOS LLEMENA
CM03 FRILLEMENA
TM de Ginestar-Sant Gregori.
Ref. D5664241
18 de desembre 2015, de 14:00h a 16:00h
Preguem que disculpin les molèsties que els
puguem ocasionar.

PER A QUALSEVOL ACLARIMENT, PODEN TRUCAR AL

PER A QUALSEVOL ACLARIMENT, PODEN TRUCAR AL

972.20.69.44

972.20.69.44
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Comarques
DIARI DE GIRONA

Càritas obre una botiga per
Nadal amb ﬁnalitats socials
GIRONA | DdG

L’Empresa d’Inserció de Càritas
Diocesana de Girona, Ecosol, ha
obert una botiga solidària amb
articles i productes d’alt valor social, tot coincidint amb la campanya de Nadal i per segon any consecutiu. L’establiment, situat al
número 5 de l’avinguda Jaume I de
Girona, estarà obert ﬁns al 10 de
gener, de les 10 del matí a les 8 del
vespre. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar a conèixer i augmentar les vendes dels productes
que fabriquen entitats i empreses
de l’economia social.
A la botiga es poden trobar bosses fetes a mà amb saques reciclades de cafè, de Coffe Center; bicicletes de passeig, infantils, de
muntanya i plegables outlet, muntades pels treballadors d’Ecosol; i
bijuteria i complements nadalencs de la Fundació ramon Noguera. La gerent d’Ecosol, Anna
Guell, va dir que «aquest nou punt
de venda ens permet donar sortida als productes que elaborem
les entitats socials i, alhora, rebre
uns ingressos addicionals per ﬁnançar els diferents projectes so-

Diari de Girona
regala cinc
dècims de la
Loteria de Nadal
GIRONA | DdG

Queden pocs dies per al sorteig
de la Loteria de Nadal, un dels
que més gent espera cada any.
Diari de Girona i Loteria El Negrito
volen ajudar-vos a viure més intensament la jornada del 22 de
desembre. Per això, lliurarem cinc
dècims del número 25.295 entre
tots els lectors que deixin un comentari a la notícia «Amb qui
compartiries el premi de la Loteria
de Nadal?», que podeu trobar a
www.diaridegirona.cat
Per optar a un dels cinc dècims
que regalem només cal registrar-se
i deixar el comentari. Cada participant només pot deixar un comentari al dia per registre i IP i només optarà a un dècim com a guanyador. Teniu temps de participar
ﬁns al proper divendres a les 12 del
migdia. Aquell mateix dia farem un
sorteig entre tots els participants
que, a les cinc de la tarda, publicarem a la nostra pàgina web i als
nostres perﬁls a Facebook i Twitter.
El proper 22 de desembre, la pàgina web de Diari de Girona seguirà el minut a minut del sorteig
de la Loteria de Nadal. Publicarem
els premis principals i un cop acabat el sorteig habilitarem un buscador que permetrà a tots els lectors consultar si els seus números
han estat premiats.

cials i mantenir els llocs de treball
de les persones vulnerables i en
risc d’exclusió social a qui donen
feina».

Ecosol ha escollit el lema
«Aquest Nadal, regals amb valors» per resumir la intenció de la
iniciativa.

La botiga de Nadal de Càritas, a l’avinguda Jaume I de Girona.
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ELECCIONS GENERALS 2015
EL CARA A CARA  LES REACCIOnS

UNA DISCUSSIÓ ASPRA 4 La duresa de l’atac del socialista Pedro Sánchez en
recordar el vincles del president de govern Mariano Rajoy amb els papers de
Bárcenas i la Gürtel de Correa ha agafat tot el protagonisme en la campanya. Els
socialistes es refermen, mentre els populars creuen que va guanyar la bona educació.

La campanya es tensa i
el PP critica l’agressivitat
de Sánchez en el debat
 Els socialistes sostenen que l’aspirant del PSOE va dir «veritats com

punys» i que això és «el que molts milions d’espanyols pensen»
MADRID | EFE/DdG

A cinc dies de les eleccions, la
campanya es va veure sacsejada per
la pujada de tensió del cara a cara
entre Rajoy i Sánchez, l’agressivitat
del qual amb el president a compte de la corrupció el situa en el calador dels votants indecisos d’esquerres, on també pesca Podem.
Per al PP, que va presentar
Sánchez com un «macarra polític»,
un «boxador desesperat» i ﬁns a un
«fatxenda de barri», aquest «es va
passar de frenada» i es va equivocar en baixar al fang per buscar el
vot de l’esquerra quan creuen que
hauria guanyat més dirigint-se al
votant de centre.
En el PSOE, no obstant això, es
mostren satisfets; sostenen que
Sánchez va dir «el que molts mi-

lions d’espanyols pensen» i es van
reaﬁrmar en la seva tàctica.
«Veritats com punys», assegura
el socialista Antonio Hernando
que li va dir Sánchez a Rajoy, «com
hauríem dit milions d’espanyols»,
recalquen des de Ferraz, en la seva
nova aposta per empatizar amb els
indignats.
En situar el focus del debat en la
relació de Rajoy amb Bárcenas i
amb l’empresa de Correa, la campanya s’enfanga, però Sánchez ha
aconseguit protagonitzar-la i fer-la
vibrar.
El líder socialista va assegurar
que no es penedeix de l’acusació a
Rajoy -«vostè no és un polític decent»- i va insistir que, després del
missatge de mòbil de suport que li
va enviar al extresorer del PP Luis

Bárcenas, hauria hagut d’haver dimitit.
Rajoy, per la seva banda, no va
tornar a una qüestió que el va
portar a qualiﬁcar el seu adversari de «roí», «mesquí», «miserable»
i «menyspreable», encara que va
comentar en la caravana de premsa que al debat va guanyar la «bona
educació, la mesura i la sensatesa»
i va assegurar que en els seus trenta anys en la política mai havia
viscut una agressió com la que estima que va patir dilluns per part del
líder del PSOE. Al mateix temps el
seu Govern va sortir en tromba a reprovar Sánchez.
Soraya Sáenz de Santamaría el va
acusar de «macarrisme polític» i

El debat ha marcat el final
de la campanya entre
socialistes i populars.

LES REACCIONS

PEDRO SÁNCHEZ

MARIANO RAJOY

CANDIDAT DEL PSOE

CANDIDAT DEL PP

Vaig dir a Rajoy el que
milions d'espanyols
pensen i ho pensen amb raó.
Necessitem que la decència torni
a la política»

Aquí cadascú diu les coses
com vol, però amb mesura.
Encara que et vagin malament
les coses, s'ha d'actuar amb
mesura»

«
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Una novetat rovellada i fora de situació
Crònica
GIRONA | XAVIER DOMÈNECH

l primer debat cara a
cara d’unes eleccions
generals el va moderar
fa 22 anys el mateix
Manuel Campo Vidal, que dilluns va conduir el que enfrontava
Mariano Rajoy i Pedro Sánchez.
L’any 1993 els contendents eren Felipe González, el titular, i José
Maria Aznar, l’aspirant. Llavors el
cara a cara era una novetat vinguda de la mà de la televisió privada,
perquè la pública, obligada (com
ara) per la llei, la Junta Electoral i
els partits petits, muntava debats
multitudinaris de digestió espessa.
El cara a cara era el model de
prestigi, amb antecedents històrics
com el famós Kennedy-Nixon de
1960. I reﬂectia el bipartidisme
real de la política espanyola, en què
PSOE i PP van sumar aquell any el
73 % dels vots i 300 dels 350 diputats del Congrés. Avui, però, el
cara a cara, el debat a dos, és tan
vell i fora de lloc com ho eren els

E

El cara a cara es va introduir el 1993 quan el bipartidisme
era evident, però grinyola en una realitat quadrangular. Tant
Rajoy com Sánchez estan interessats a reconèixer-se com a
protagonistes únics
debats entre sis o set candidats fa
22 anys. Les eleccions municipals
i autonòmiques del maig i totes les
enquestes diuen que aquest és un
torneig quadrangular, i el debat
correcte hauria estat entre els quatre caps de llista. Però Rajoy no va
voler debatre amb Sánchez, Rivera i Iglesias alhora per evitar un
tots contra ell. Si al de la setmana
passada faltava Rajoy, dilluns hi faltaven Rivera i Iglesias. Era un combat entre els dos paquiderms del
vell bipartidisme, còmplice de la
gestió antipopular de la crisi i corcat per la corrupció. La dialèctica
entre el vell i el nou que impregna
aquesta campanya dilluns era absent, encara que un dels contrincants s’entesti a projectar frescor.
Una cara nova al capdavant d’un
aparell prehistòric. Però són tantes
les coses que han estat absents de
la campanya, des d’una visió se-

«

riosa de la qüestió catalana ﬁns al
volum creixent del deute, que ja no
ve d’una absència de més o de menys.
Rajoy i Sánchez tenen l’interès
coincident a reconèixer-se l’un a
l’altre com a protagonistes únics de
la funció. A Rajoy li convé que el
desgastat PSOE ﬁguri com a única
alternativa a una gestió que defensa exhibint xifres de sortida de
la crisi i obviant el paper de la
mànega de Draghi en el fenomen,
i a Sánchez l’interessa aparèixer
com l’única alternativa a què poden acollir-se els que se senten
convocats pel seu eslògan (o hashtag, que en diuen ara) «fem fora
Rajoy». A partir d’aquí, la celebració mateixa del cara a cara ja podria
semblar una victòria per a tots
dos, concedida per TVE, Antena3,
La Sexta, diverses televisions autonòmiques i l’Acadèmia de Tele-

«Rajoy i Sánchez tenen
l’interès coincident a
reconèixer-se l’un a l’altre
com a protagonistes únics»
«A Rajoy li convé que el
desgastat PSOE figuri com a
única alternativa a una gestió
que defensa exhibint xifres»

visió que presideix Campo Vidal.
Però la realitat, al món exterior, és
la d’un torneig quadrangular, i si el
duel d’anit deixava gaire lesionat
un dels contendents, o tots dos, els
exclosos no dubtarien a aproﬁtar-ho. Que «els altres» no fossin al
plató no vol dir que els espectadors
no fossin ben conscients de la
seva existència.
I així va començar el debat en un
plató gris i trist, entorn d’una taula que impedia la gesticulació de
cos sencer i amb uns plans molt
centrats en els rostres. Rajoy i
Sánchez portaven camisa blanca.
Era l’únic en què s’assemblaven.
Sánchez, corbata vermella, jaqueta d’un blau més lluminós, i potser

frívol, que la de Rajoy, fosca, seriosa i circumspecta, avorrida com
la seva corbata blava amb pics
blancs. La limitació de moviments
corporals deixava el pes de l’expressivitat als gestos de la cara, al
to de veu i a la manera de parlar, i
en tot això les diferències eren
notables. Petri el rostre de Sánchez,
tou i inestable el de Rajoy, amb els
músculs, els ulls i les celles ballant
en desconcert. El socialista portava apresa la lliçó de renyar, de
passar comptes i d’exigir explicacions, i encapsulava la seva agressivitat en un discurs de to únic,
sense inﬂexions, un torrent de paraules d’intensitat constant que
deixava anar conceptes a més velocitat de la que es pot seguir sense perdre el ﬁl. El cap de govern
portava al cap i als papers prou xifres i prou dades per tornar totes les
pilotes, i a més a més les deixava
anar a una velocitat més assequible per a l’espectador. Però el resultat ﬁnal era tan gris com la paret del fons del decorat. Tan incomprensible com la guerra de
folis amb gràﬁques que s’ensenyaven l’un a l’altre com si l’espectador fos capaç de copsar-ne la
transcendència. Un espectador
que vol il·lusió i esperança i no
allaus de xifres, xifres, xifres.
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vocar de cap a cap en emular Podem».
Els emergents, entretant, situen
el cara a cara en el plànol històric
d’un sistema polític la mort del
qual aspiren a certiﬁcar el 20-D. Per
a Pablo Iglesias, el debat RajoySánchez va ser el «epíleg» d’una
època a la qual tots dos «van sortir
fent un epitaﬁ», mentre que Albert
Rivera es va mostrar convençut
que el sistema de bipartidisme que
a Espanya «ha fet el que ha volgut»
i «ha degradat el sistema democràtic» i que arriba una «ﬁ d’etapa».
En nom de la nova política, tots dos
censuren que el debat caigués en
l’«i tu més».

EL DEBAT FOU UNA BARALLA

Wifredo Espina

«Atenció amb els
pressentiments. Que la
política i l’art de governar
El «joc net» de Rivera
són coses serioses, no una
«Als ciutadans del nostre país els
agrada el joc net», «nosaltres som diversió per a la gent»
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d’«enfangar el camp»; Cristóbal
Montoro el va comparar amb «un
boxador que s’aferra al que sigui
perquè va tocat», Íñigo Méndez
de Vigo va lamentar l’«agressivitat»,
«els greus insults» i un estil que diu
que ell «mai» havia vist «a Europa»,
mentre que José Manuel Soria va
asseverar que Sánchez «es va equi-

partidaris de dir les coses amb tota
contundència però sense cridar»,
va dir Iglesias, una lectura molt similar a la del seu cap de campanya,
Íñigo Errejón, que va veure en el
cara a cara «dos nàufrags que s’estan ofegant i s’arrapen l’un a l’altre».
«Els debats es guanyen amb arguments, no amb insults», va abundar
Rivera.
Per al coordinador del seu programa econòmic, Luis Garicano,
«tot al debat va ser antic, des del decorat ﬁns a la música i ﬁns a la forma com es va debatre». «Va ser el
debat de l’insult i del pantà», va
apuntar Cayo Lara (IU).
Està per veure si la tensió entre
Rajoy i Sánchez va acabar al mateix
moment en el qual tots dos es van
acomiadar abans d’abandonar el
plató -com va assegurar el moderador, Manuel Campo Vidal.

n debat, en bona lògica, no s’hauria de
guanyar per la brillantor de l’oratòria
dels contendents. Ni per llurs
respostes reflexes. Ni pel to de
més o menys seguretat en llurs
exposicions. Ni tan sols pel tarannà davant les càmeres, l’atractiu físic, l’aparença de maduresa dels participants, i menys
pels cops baixos. Tot això compta, però és un bluf.
Cal anar al que és substantiu.
A allò que es diu, que s’aﬁrma o
es proposa. A la seva lògica i veracitat. A la claredat de l’exposició. A la convicció de qui ho exposa i al crèdit que ens mereix.
No s’ha de valorar l’espectacle,
sinó el guió que l’espectacle ens

U

Els caps de llista catalans retreuen
que evitessin parlar de Catalunya
 Homs (CDC) veu un «no»

a les seves reivindicacions i
Rufián (ERC) que «van
donar l’esquena» al procés

LA REACCIÓ

BARCELONA | EFE/DdG

Mariano Rajoy (PP) i Pedro
Sánchez (PSOE) van rebre crítiques de diferents candidats catalans per haver passat de puntetes
sobre la qüestió catalana en el
seu cara a cara. La vicepresidenta
i portaveu del Govern, Neus Munté, va acusar Rajoy i Sánchez d'haver forjat un «pacte implícit» per
deixar de banda la qüestió catalana, la qual cosa representa segons el seu parer un «menyspreu» cap a Catalunya.
El cap de llista de Democràcia
i Llibertat, Francesc Homs, va destacar que el president del Govern
i el candidat del PSOE a la Moncloa
«es van pegar per tot» menys per
Catalunya, assumpte en el qual
van aplicar l'«automatisme del

FRANCESC HOMS
CANDIDAT DEL DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT

Es van pegar per tot
menys per Catalunya,
assumpte en el qual van aplicar
l'automatisme del 'no' a les
seves reivindicacions»

«

'no'» a les seves reivindicacions.
El cap de llista d'ERC, Gabriel
Ruﬁán, va aﬁrmar que tots dos
«van donar l'esquena a Catalunya»
en evitar parlar sobre el procés so-

biranista català.
El cap de llista d'En Comú Podem el 20-D, Xavier Domènech, va
deﬁnir el cara a cara com «un ﬁnal
dolent» de l'última temporada de
la sèrie Cuéntame i va subratllar
que «curiosament cap dels dos
candidats no va voler parlar de Catalunya» ja que, malgrat els intents
del moderador, «van tirar pilotes
fora.
La cap de llista del PSC al Congrés, Carme Chacón, va admetre
que li hauria agradat que no s'utilitzessin «termes tan gruixuts» i va
reconèixer que Sánchez «va parlar
amb duresa, però la corrupció cal
atacar-la amb duresa».
El cap de llista de Ciutadans
(C's) per Barcelona, Juan Carlos Girauta, va considerar «depriment"
el cara a cara entre Rajoy i Sánchez,
candidats de dos partits que veu ja
«amortitzats».
Per al número dos d'Unió, Josep
Sánchez-Llibre, va ser «impresentable» que dediquessin tan
poc temps a parlar de Catalunya.

transmet. Ni el qui colpeja més
fort, com en un combat de boxa.
Això no és un debat ni un cara
a cara. Ni les fanfarronades, les
bravates i la faramalla amb què
tantes vegades es vesteix la posada en escena. «Ha guanyat
aquest o l’altre.» Atenció amb els
pressentiments. Que la política i
l’art de governar són coses serioses, no una diversió per a la gent.
Els debats, quan s’apaguen els
llums, són molt més que carn de
tertúlia divertida o de fulgurants
enquestes telefòniques. Són per
fer pensar, analitzar i contrastar
entre la realitat i la ﬁcció. O haurien de ser-ho.
A més, un debat o un cara a
cara –per més que un la trenqui
públicament a l’altra– és una
part del tot: del balanç general
d’uns anys de govern, bo o dolent, de resultats positius o negatius, net o corrupte, amb senyals
de capacitat per continuar o
d’esgotament. I també de les
possibilitats versemblants per
ser substituït per un de millor. Ni
el que és vell és bo, pel fet de ser
vell, ni el que és nou ho és pel fet
de ser nou. En això de la vella
política o de la nova hi ha molt
d’esnobisme i de ximpleria. El
debat de dilluns passat, ni nou ni
vell, va ser un error mediàtic i
polític. Fou mal plantejat i pèssimament dirigit.
Pedro Sánchez pot i sol lluir
joventut i somriures, més que no
pas idees creïbles. Mariano Ra-

«En això de la vella política o de
la nova hi ha molt d’esnobisme i
de ximpleria. El debat del
dilluns passat, ni nou ni
vell, va ser un error mediàtic»

joy exhibeix força cabells blancs
i arrugues d’experiència, més
que habilitat i determinació. És
el que ha passat en aquest mal
plantejat cara a cara, que no va
tenir un veritable moderador.
S’hi parlà de tot, però de res a
fons. No fou un debat, que és el
que es necessitava.
Des del minut zero Pedro
Sánchez es llançà al coll de Mariano Rajoy, que ja no aconseguí
treure-se’l de sobre. Rajoy intentà d’explicar, raonar, aportar dades i explicar propostes. Sánchez
el va interrompre sense parar, l’acusà a pler, vingués a tomb o no,
i el va difamar tant com va poder.
I el moderador no va moderar. El
fet és que el jove púgil, més preparat per a la boxa que per a governar, colpejà una vegada i una
altra «el del plasma», que ja deu
anar pensant en la jubilació.
En el quadrilàter s’imposà,
amb brutícia, el més jove i fort,
mentre que el reposat registrador de la propietat no sabia ni
podia (no l’aconsellaven?) tornar
els cops baixos. I com que l’àrbitre havia desaparegut, en el seu
paper de trista ﬁgura, no hi va
haver debat, sinó una baralla de
barra de bar.

mifas@mifas.cat - 16/12/2015 08:33 - 83.56.14.153
16 17 dimecres, 16 de desembre de 2015

Eleccions Generals 2015
ENTREVISTA  els candidats gironins

Albert Soler

Teresa Jordà

GIRONA

Comencen a estar penedits
d'haver-se ajuntat amb CDC per les
eleccions catalanes?
R no n'estem penedits. Vam decidir fer una candidatura unitària
perquè havíem de sumar forces i a
més era el crit ciutadà en aquell moment. encantats d'haver obtingut 62
diputats, a més.
P M'està dient que si hi hagués de
nou eleccions a Catalunya, és partidària de repetir aliança?
R s'hauria de valorar demoscòpicament, mirar estratègies, fer estudis, analitzar-ho bé... crec que, igual que en el cas de les eleccions espanyoles, l'important seria assolir el
màxim possible de sufragis per la sobirania del país. de la mateixa manera que el setembre es va pensar
que junts en sumaríem més, ara s'ha
pensat que per separat n'obtindríem més. És absolutament improbable que el març hi hagi noves
eleccions a catalunya perquè d'aquí a molts pocs dies hi haurà
acord, està del tot madurat. Però si
n'hi hagués, hauríem de valorar
com seríem més forts.
P Aleshores en aquestes eleccions
per què algú hauria de votar ERC
i no DiLL? Hi ha alguna diferència?
R Perquè nosaltres som la garantia
absoluta que mai tirarem enrere. no
dic que convergència no sigui la garantia, però nosaltres som l'absoluta.
Per part nostra tot són passos endavant, cap al costat i menys encara enrere.
P Democràcia i Llibertat va a Madrid a negociar un referèndum
amb l'Estat. ERC també?
R no hi anem a negociar cap referèndum, ja ens l'han negat setze vegades. setze cops de porta als nassos. el referèndum ja el vam fer el 27
de setembre, i el vam guanyar. a madrid hi anem a defensar la dignitat
dels catalans i catalanes que ens van
donar aquest mandat democràtic
inequívoc a les urnes.
P Però potser hi ha canvi de govern. No intentarien negociar un
referèndum?
R nosaltres pensem que ja hem
passat de pantalla i que això que em
diu és impossible. Home, si el primer dia que arribem a madrid ens
diuen que ens deixaran votar de manera pactada, no els direm que no.
Però estem en una altra esfera, tenim pressa. Volem construir la república catalana, perquè al nostre
país hi ha una emergència social de
primer ordre, la factura de les desigualtats socials és molt cara i el
que hem de fer és anar per feina i
deixar d'esperar algun gest per part
de qualsevol dels possibles governs
espanyols.
P Són ben rebuts al Congrés els diputats d’ERC?
R a madrid sempre hem sigut els
separatistes, els diputats espanyols
sempre han tingut claríssim que volem la llibertat política del nostre
país, no els ha sorprès mai. Han visP
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Cap de llista d’ERC per Girona. Alcaldessa de Ripoll entre 2003 i
2011, actualment n’és regidora a l’oposició. Ha sigut diputada al
Congrés per ERC durant tota la legislatura passada, i la seva
intenció, segons assegura en aquesta entrevista, és ser-ho com a
molt 18 mesos més, fins que la república catalana sigui un fet.

«No anem a
Madrid a
negociar res, el
referèndum ja
el vam fer el
27-S i el vam
guanyar»
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ANIOL RESCLOSA

EL QÜESTIONARI

DIARI DE GIRONA

Quan va agafar per última vegada un vol des de l'aeroport de Girona?
Buf, encara Ryanair feia el vol a Madrid
- Quins idiomes estrangers parla? El francès, xampurrejo una mica
l'anglès, i alguna cosa d'italià perquè he anat molt a Itàlia
- Quants anys ha treballat a l'empresa privada? Vaig treballar tres anys
en la meva pròpia empresa, i ara de fet sóc treballadora de Correus,
que és semiprivat
- Ha pagat alguna factura sense IVA? Mai
- Ha cobrat mai el subsidi d'atur? No
- Té algun pla de pensions privat? Sí, des de fa tot just un mes i mig
- Té algun animal domèstic? No
- Ha vist alguna corrida de toros en directe? No
- Ha vist Ocho apellidos catalanes? No, vaig veure fa poc per televisió
els bascos
- Li han retirat alguna vegada punts del carnet de conduir? Una vegada.
Dos punts
- Quan li van posar l'última multa? Avui (riallada)
- Quina platja de la Costa Brava és la seva preferida? Moltes, m'encanta
la Costa Brava. Però per dir-ne alguna –s'enfadarà molta gent–, la de
Castell
- El seu plat preferit? M'agrada molt menjar, molt. Disfruto amb
qualsevol cosa ben feta, des d'un pa amb tomata fins a un arròs
negre.
- Què acostuma a beure en els àpats? Durant els àpats bec poc, però
bec aigua. Si és alguna celebració, cava, que m'agrada molt
- La senyera o l'estelada? Tant de bo la senyera, què voldrà dir que ja
hem assolit la independència. Mentrestant l'estelada
- Quin és l'últim país que ha ingressat a l'ONU? (Pensa) No ho sé, no.
- Si hi hagués un Girona-Barça a Primera Divisió, amb qui aniria a favor?
Amb el Girona
- Sap què és Netflix? Doncs no
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cut més bel·ligerància els de CiU,
perquè eren els amics que una vegada pactaven amb uns, una altra
amb els altres, i en el moment que
han canviat les tornes els han deixat sorpresos. Per això és més fàcil
que personalment ens hi entenguem nosaltres, ja que som coherents.
P Quant temps pensa que serà
diputada?
R Divuit mesos. I si poden ser quinze, quinze. El temps indispensable
perquè es constitueixi la república
catalana.
P I si els partits no sobiranistes
guanyen a Catalunya en aquestes
eleccions?
R No passaria res, el procés l’estem
fent a Catalunya. Ara bé, seria perdre la batalla en un front, perquè el
seu relat a Madrid seria diferent del
nostre. És imprescindible que els independentistes anem a Madrid
musculats, és important aproﬁtar la
plataforma que suposa la cambra
baixa per explicar-nos, tant als espanyols com als catalans que no
consumeixen TV3.
P Hauríem d’explicar a Rajoy que
per defugir els debats dignament
el millor és anar de número 4?
R (Riu) Qualsevol candidat de qualsevol partit hauria d’aproﬁtar tots els
debats, que són una oportunitat

de donar a conèixer les propostes.
P Es jugaria la presó per la independència?
R El poble català va expressar clarament el que volia. Si surto diputada seré la seva representant, per
tant defensaré les meves idees representi el que representi.
P Mentre no arriba la independència, ERC participarà en els debats de política espanyola al Congrés?
R És evident que si hi ha una coalició de govern que vol derogar per
exemple la reforma laboral, hi votarem a favor. I si algú vol acabar
amb els oligopolis de les elèctriques,
el mateix. Mentre siguem allà ajudarem en el que puguem el poble
espanyol. Ajudarem a tornar construir l’estat del benestar que en
pocs mesos s’ha carregat el PP
P Tothom ha de poder desobeir les
lleis que consideri injustes?
R Tothom no. Però si una la desobeeix la majoria, és que probablement la llei no està ben feta.
P Què li fa pensar que en una Catalunya independent hi hauria
menys corrupció?
R Que farem una cosa nova, una
cosa molt gran, una cosa que ens
brinda noves oportunitats. És molt
més fàcil aconseguir corrupció zero
començant de nou. El que és impossible és aconseguir-la a l’Estat espanyol tal com està muntat ara.

Teresa Jordà a Ripoll, la seva ciutat, amb el mòbil a la mà.

Les xarxes, per discutir
educadament amb gent
«lògicament contrària»
CRÒNICA

La candidata republicana
ha maltractat tant la seva
«tablet» que aquesta ha
perdut facultats
A.S. |GIRONA

Vesteix Jordà un Iphone 5, que
després de diverses entrevistes
el cronista ja comença a pensar
que la marca els el regala a tots
els polítics. Bastant nou, té més
o menys un any. Abans tenia un
Iphone 4 que li van canviar pel
nou model quan va deixar de
funcionar. Això sí, en té també
un de particular per utilitzar
amb amics i família
Dubta en ser preguntada sobre si disposa de tablet, i aquí el
que pensa el cronista és que la
candidata d’ERC té molt mala
memòria. Però no, el que passa
és diferent, d’aquí els dubtes: «és
que en tinc però no té vida,
m’ha caigut a terra almenys cinquanta vegades, ha rebut molts
cops i funciona mot malament».
O sigui que no és que no tingui
vida sinó que ha tingut mala
vida. Tanta, que ha perdut facultats.
Assegura Jordà no estar enganxada a les noves tecnologies. «No miro el mòbil a tothora, ni de bon tros, el porto sempre a sobre i procuro contestar
sempre, això sí». Considera el
Whatssap «un gran invent», però
com tanta gent, pensa que «els
grups de whatssap són un gran
maldecap» Un invent del diable,
seria més apropiat.
Té comptes a Twitter i Facebook i hi és present «però d’una
manera normal». És clar que
això de la normalitat depèn de
cadascú, ella supera els 4.000
«amics» a Facebook i està una
mica per sota d’aquesta matei-

xa xifra a Twitter.
No ha tingut grans enganxades en cap de les dues xarxes,
cosa que avui en dia és tot un
triomf, i no ha bloquejat cap
seguidor ni amistat virtual. Admet, però, que «alguna vegada
m’he trobat amb comentaris...
diguem-ne poc afortunats»
Sol aproﬁtar les xarxes, assenyala, per «discutir educadament, amb gent, lògicament
contrària» i no ho esmenta però
és de suposar que es refereix a
discussions polítiques, que és el
que es porta, desplaçant inclús
les tradicionals discussions futboleres.
«Però en aquests discussions
no hi ha hagut mai manca de
respecte». No és estrany. Teresa
Jordà porta tota una legislatura
al Congrés espanyol defensant
postures independentistes i aﬁrma que mai ha tingut cap problema amb cap altre diputat.
No només això, sinó que gràcies
a la seva estada a Madrid ha nascut una gran amistat entre la republicana i Concepció Veray,
diputada també per Girona,
però del PP. Una amistat des de
les antípodes ideològiques, per
això Jordà explica que «mirem
de no parlar gaire de política,
però sé perfectament que si la
necessito la tindré al meu costat,
i si ella em necessita m’hi tindrà
a mi».
A banda d’aquesta amistat
nascuda «en la vida real», la
candidata republicana explica
que les xarxes serveixen per
crear coneixences i, per què no,
a la llarga amistats. Ella mateixa
no només ha conegut gent gràcies a Facebook sinó que ha fet
d’intermediària posant en contacte terceres persones entre
elles per solucionar problemes
determinats. «Em sembla una
eina fantàstica», recalca.
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Agenda
DiL (CDC)
LES PLANES
Visita  A les 10h,
Jordi Turull visita
l’empresa Monter.
OLOT
Passeig  A les
12h, Jordi Turull farà
una passejada pel
centre comercial.
OLOT
Dinar  A les
13:30h, Jordi Turull i
Jordi Xuclà assistiran
a un dinar d’empresaris.
BANYOLES
Visita  A les 16h,
Claudia Massó visitarà les residències
Bella Tardor, Salus
Infirmorum i Asil.
OLOT
Acte  A les
18:15h, cafè-tertúlia
de Jordi Xuclà i Jordi
Turull amb entitats
sobiranistes al cafè
Europa.
OLOT
Acte  A les 20h,
acte electoral al Casal Marià amb Jordi
Xuclà, Elena Ribera,
Jordi Turull, Pere Macias i Núria de Gispert.

presentaran les propostes en matèria
forestal a la Casa del
Bosc.
GIRONA
Míting final  A les
19:30h, amb Josep
A. Duran i Lleida, Ramon Espadaler,
Montse Surroca i
Pere Maluquer a l’hotel Melià.

 El candidat republicà defensa la creació

FIGUERES
Passeig A les
10:45h, Concepció
Veray fa un passeig
electoral a Figueres.

d’una llei catalana per a l’autonomia personal

FIGUERES
Visita A les
11:15h, Concepció
Veray visita la Fundació Altem de Figueres.
PERALADA
Visita A les
12:30h, Concepció
Veray visita Peralada
acompanyada d’Enric
Millo i la ministra
d’Agricultura, Isabel
García Tejerina.

ERC
OLOT
Contacte informatiu  A les 12.00h,
a la plaça del mercat,
Teresa Jordà i Eulàlia
Masana valoraran
l’actualitat política.

PSC

BANYOLES
Mercat  A les 10h,
parada amb Jordi
Xena i Jordi Martí.

GIRONA
Visita  A les
15:30h, visita de
Marc Lamuà i Cristina López al Parc
Científic i Tecnològic
de la UdG.
BLANES
Acte públic  A les
19:00h, acte a la biblioteca Roberto Bolaño amb l’alcaldessa
de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlón, i el cap de llista
al Congrés, Marc Lamuà. Presentarà Miquel Lupiáñez.
GIRONA
Acte públic  A les
19:00h, Cristina López i Sílvia Paneque
presentaran l’acte
«Nou model econòmic, recuperació justa i treball digne», al
Centre Cívic de Sant
Narcís. Amb Josep
Maria Rañé i Ferran
Camas.

Unió
BANYOLES
Mercat  A les 11h,
visita de Montse Surroca, Pere Maluquer
i Jeroni Aurich al
mercat de Banyoles.
SANTA COLOMA DE
FARNERS
Acte  A les
16:30h, Montse Surroca, Pere Maluquer
i Ramon Espadaler

OLOT
Acte públic  A les
19h, a la sala Torín,
acte amb Teresa Jordà, Toni Comín, Susanna Pagès i Eulàlia
Masana.
CASSÀ DE LA SELVA
Acte públic  A les
20h, a la sala La
Coma, acte amb Joan
Olòriz i Sergi Sabrià.
BORDILS
Acte públic  A les
20h, al Casal, acte
amb Jordi Martí i David Mascort.

ERC

BANYOLES
Mercat  A les 11,
passeig pel mercat
amb Dolors Terradas,
Joan Luengo i Montserrat Moliner.
ST. FELIU GUÍXOLS
Acte públic  A les
19h, presentació de
la candidatura a la
biblioteca municipal
amb Dolors Terradas,
Joan Luengo, Montserrat Moliner, Dolors Rubio i Marta
Caballero.

C’s
SALT
Acte central  A les
19h, a l’auditori de la
Coma Cros, míting final amb Inés Arrimadas, Fernando López
de Castro i Jean Castel.

Podem també defensa en
l’àmbit cultural rebaixar l’IVA
i impulsar incentius fiscals
EN COMÚ
PODEM

LES DECLARACIONS
PAU ESPARCH | GIRONA

L.FANALS | GIRONA

ERC defensa una llei catalana
per l’autonomia personal, per tal
de garantir la qualitat i les prestacions a la gent gran. El número 2
a la candidatura al Congrés, Joan
Olòriz, va advertir ahir que el PP
no ha apostat mai per les prestacions socials, ja que no les ha dotat de suﬁcient ﬁnançament. Per
exemple, va alertar que la llei de la
dependència ja va néixer «coixa»,
però que en els anys de govern popular ha arribat ﬁns a una situació
límit, ja que la Generalitat ha deixat de rebre 240 milions d’euros per
poder-la desplegar. Per això, va garantir que ERC anirà al Congrés a
fer les denúncies i propostes que
calguin per millorar la qualitat de
vida de la gent gran.
Olòriz també va explicar que
l’assistència social és un àmbit on
es pot crear ocupació de qualitat,
tal com passa als països nòrdics.
«Com a república, hem de garan-

tir el benestar de les persones que
han estat tota la vida treballant i
que ara tenen dret a rebre prestacions i estar ben tractats», va reblar.
El candidat al Senat, Jordi Martí, va subratllar que el PP ha reduït en un 90% la despesa social, i va
lamentar que el model actual sigui
més «pal·liatiu» que «preventiu»,
ja que d’aquesta manera s’encareix
més el sistema.

La candidata d’En Comú Podem
al Congrés per Girona, Dolors Terradas, va demanar ahir que la titularitat de la biblioteca Carles Rahola
de Girona passi a ser de la Generalitat. Terradas va valorar que el Govern català hauria de tenir «no només la gestió, sinó també la titularitat» de l’equipament provincial (de
moment, de titularitat de l’Estat). La
cap de llista va subratllar que la majoria de les competències de l’àmbit cultural són de la Generalitat; per
això va apostar per cedir la titularitat de la biblioteca Carles Rahola, a
més d’altres espais. En la mateixa línia, Terradas va reclamar que l’Estat completi el retorn dels «papers
de Salamanca» a Catalunya.
També Terradas va defensar ahir
rebaixar l’IVA cultural del 21% al 4%.
«És l’IVA cultural més alt d’Europa»,
va destacar la candidata d’En Comú
Podem, que va lamentar que els últims quatre anys «la cultura ha sofert» amb el PP al Govern de l’Estat.

Ciutadans valora
que «és necessari»
reduir l’IVA per
reactivar la cultura

Lamuà aﬁrma que
Sánchez ofereix
«un altre camí per
deixar la crisi»

Surroca aposta
per la reducció de
l’IVA a les factures
d’aigua, llum i gas

JOAN OLÒRIZ
NÚMERO 2 D’ERC AL CONGRÉS

La Generalitat ha deixat
de rebre 240 milions
d’euros dels que s’havien
acordat amb l’Estat per la llei
de la dependència»

«

CIUTADANS

ECPodem

ACN

 La candidata d’En Comú

PP

HOSTALRIC
Acte  A les 20h,
Joan Bagué assistirà
a un acte electoral al
Teatre Municipal.

MAÇANET DE LA
SELVA
Mercat  A les 10h,
visita de Marc Lamuà i Cristina López.

Terradas demana que la
Olòriz critica les
retallades del PP en biblioteca Carles Rahola
prestacions socials i sigui de titularitat catalana
llei de la dependència

DdG | GIRONA

El candidat de Ciutadans per
Girona al Senat, Marc Tarrús, va defensar ahir l’aposta per «reduir
l’IVA cultural per reactivar el sector». Tarrús va afegir que es tracta
d’una mesura que «és necessària», si l’Estat pretén tenir un PIB
cultural que sigui «competitiu».
En la mateixa línia, Tarrús va posar
de manifest la importància «de reduir l’IVA cultural al 7% i establir
una quota d’autònoms, en funció
dels beneﬁcis». Per tot plegat, el
candidat al Senat va voler apuntar
que «s’ha de reactivar l’economia
d’un sistema seriosament perjudicat per les polítiques ﬁscals» dels
darrers anys per part del govern del
PP. És per això que Tarrús va aproﬁtar per subratllar que «la cultura
és una riquesa social» i també «un
motor de creixement econòmic».

PSC
DdG | GIRONA

El cap de llista del PSC al Congrés
per Girona, Marc Lamuà, va valorar ahir que «Pedro Sánchez ofereix
un altre camí per deixar enrere la
crisi, apostant per l'educació, la innovació i l'ocupació estable». Lamuà també va afegir que la intenció de Sánchez és evitar «la devaluació salarial posant en marxa una
ﬁscalitat més justa, que garanteixi els recursos per ﬁnançar l'educació, la sanitat i les polítiques socials». El candidat va destacar que
el partit socialista vol «construir un
futur d'oportunitats i benestar per
a la majoria». «El nostre candidat
a la presidència del govern posa sobre la taula propostes per combatre la corrupció i recuperar la conﬁança, en els representants i les institucions, cosa que amb el PP no és
possible», va concloure Lamuà.

Terradas, ahir a la biblioteca.

Així, Terradas va proposar altres mesures per a l’àmbit cultural, com impulsar incentius ﬁscals (a l’IRPF i per
als autònoms). També va defensar
una nova llei de mecenatge que tingui «deduccions més fortes», a més
de «prioritzar» les diferents llengües
i cultures d’Espanya.
Finalment, entre altres propostes,
Terradas va apostar per revisar el cànon que s’aplica als préstecs de les
biblioteques. En paral·lel, va sol·licitar que «es doni importància» a les
condicions de feina de l’àmbit cultural, per garantir la continuïtat i la
jubilació dels treballadors. Terradas
va concloure que la cultura «és un
bé per a la societat».

Veray defensa que
el PP és la garantia
per al «benestar
de les famílies»
PP

UNIÓ
DdG | PALAMÓS

La cap de llista d’Unió al Congrés
per Girona, Montse Surroca, va explicar ahir que la seva formació vol
«impulsar i defensar la reducció de
l’IVA al 4% en les factures de l’aigua,
la llum i el gas». Sobre les propostes socials del programa electoral
d’Unió, Surroca va subratllar que
«cal combatre la pobresa energètica». «És fonamental que els ciutadans puguin tenir accés als subministraments bàsics; hi ha molta gent que actualment no pot fer
front a la despesa i es troba en una
situació molt delicada», va destacar Surroca, que va remarcar que
«Unió no donarà l’esquena a totes
aquestes persones». Des de Palamós, va valorar que «en el moment
actual, en què la crisi econòmica
no està superada, són fonamentals
polítiques socials».

DdG | BANYOLES

La cap de llista del PP al Congrés
per Girona, Concepció Veray, va explicar ahir, en una visita a Banyoles, que la gran prioritat del seu partit coincideix amb la primera preocupació dels ciutadans: «La creació d’ocupació és la nostra obsessió». Veray també va voler destacar
que el PP «defensa amb fermesa la
unitat d’Espanya» on sigui: «A Banyoles, a Girona, a Ripoll...». Així,
la candidata va valorar que mentre «alguns amaguen la bandera espanyola i parlen de federalisme, altres ens volen desconnectar de la
resta d’Espanya i alhora volen anar
a Madrid». Per això, Veray va considerar que només el PP garanteix
que es pugui «seguir creixent i assegurar el benestar de les famílies».
«Estàvem a un 23% d’atur i ara estem a un 18%», va sentenciar.
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Mas apel·la als socialistes catalanistes
i demana «no desconnectar» del 20-D
 El president català diu que Rajoy i Sánchez només volen «retallar les ales» a Catalunya i tancar-la en una gàbia
MARC MARTÍ

DEMOCRÀCIA
I LLIBERTAT

LES DECLARACIONS

ARTUR MAS

LAURA FANALS | GIRONA

PRESIDENT DE LA GENERALITAT EN FUNCIONS

El president de la Generalitat en
funcions, Artur Mas, va apel·lar
ahir al vot dels socialistes catalanistes en el míting central de Democràcia i Llibertat (DiL) a Girona. «Hi ha molta gent que durant
anys ha votat el PSC pel seu perﬁl
catalanista i que ara pot votar
DiL», va assenyalar en presència
de l’exconsellera socialista Marina
Geli i l’exportaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Pia Bosch.
Segons Mas, ni Mariano Rajoy ni
Pedro Sánchez tenen «res» per
oferir a Catalunya: «L’únic que
volen és intentar-li retallar les ales
i tancar-la en una gàbia perquè no
pugui fer el seu propi camí», va advertir.
DiL va omplir la sala Xavier
Montsalvatge de l’Auditori, on van
onejar senyeres i banderes europees. Mas va assegurar que qui «realment fa nosa» a Madrid «no són
els que semblen revolucionaris,
sinó nosaltres». «Saben que si acaben amb nosaltres hauran acabat
amb el procés, i per això estan utilitzant tots els poders de l’Estat per
aconseguir-ho», va advertir. Segons el president català, DL representa «les classes mitjanes i
treballadores que no tiren la tovallola i creuen en Catalunya, ﬁns i tot
en les pitjors circumstàncies».
Per això, va demanar als votants «un darrer esforç» perquè
aquest diumenge, a ulls de tothom,
«quedi clar que l’aposta sobiranista
que vam fer tres anys enrere no es

Qui realment fa nosa a
Madrid no són els que
semblen revolucionaris, sinó
nosaltres»

«

FRANCESC HOMS
CANDIDAT DE DIL

Diuen que Catalunya està
dividida, però com a mínim
nosaltres no ens passem dues
hores insultant-nos»

«

MONTSERRAT TRUETA
FILLA DE JOSEP TRUETA

A cada pas ens posen
obstacles; alguns són
subtils, altres no tant, però
nosaltres seguim pujant
amb alegria»

«

L’equip de Democràcia i Llibertat, amb Artur Mas, cantant «Els Segadors» al final de l’acte.

CAP DE LLISTA

Homs considera que
Catalunya és un «oasi»
 El candidat de DL pel 20-D, Francesc Homs, va considerar que Catalunya és un «oasi» en comparació
amb la tensió que es va viure en el
cara a cara entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. «Diuen que Catalunya
està dividida, i sí que tenim les nostres diferències, però com a mínim
no ens passem dues hores insultant-nos», va observar.
Homs va demanar als líders dels
partits d’esquerres, Pablo Iglesias

(Podem) i el mateix Sánchez (PSOE),
que es comprometin públicament a
retirar la querella «arbitrària i imposada» contra Artur Mas i membres
del seu govern per haver posat les
urnes el 9-N. «Al PP i Ciutadans ja ni
els ho demano, perquè aquests si
poguessin ens ficarien a la presó
sense judici», va afegir.
Homs va assegurar que DL encarna la voluntat de canvi, molt més
que Podem, va dir, que s’emmiralla
en Syriza, un partit «que s’ha empassat el rescat de la Merkel, ha pactat amb l’extrema dreta i ha fet una
amnistia fiscal». L.F.G. GIRONA

debilita, sinó que ﬁns i tot es reforça». «L’Estat té la maquinària del
poder: els mitjans, la caixa, etc.
però nosaltres, per compensar
això, tenim la força del vot», va assenyalar. Així doncs, va demanar
als sobiranistes «no desconnectarse» del 20-D. «Si no, quedarem
connectats i enrampats per l’Estat
espanyol, que no vol que nosaltres,
com a poble, ens en sortim», va
alertar.
«Obstacles a cada pas»
L’acte, que va comptar amb l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, com a amﬁtrió, va comptar
també la presència de Montserrat
Trueta, ﬁlla del doctor Josep True-

ta i vídua de Ramon Trias Fargas.
Trueta va comparar el procés sobiranista amb pujar les escales de
la Catedral. «A cada pas ens posen
obstacles, alguns són subtils, altres
no tant, però nosaltres seguim
pujant amb alegria. Sempre hem
sabut que no seria fàcil», va aﬁrmar, enmig de grans aplaudiments. Trueta va recordar que
abans els conﬂictes es resolien
amb guerres i fusells, mentre que
actualment es poden solucionar
democràticament a través del vot.
Per això, va dir que ara Mas necessita el suport dels catalans,
«perquè només ell ens pot defensar, i només si som forts a Madrid
podrem aconseguir la llibertat».

Xuclà apel·la al «mètode Mas» per
arribar a la «llibertat de Catalunya»
L’ALTERNATIVA

El cap de llista per Girona diu
que comparteixen objectius
amb ERC, però defensa la
metodologia de DL
L.F.G. | GIRONA

El cap de llista de DL per Girona, Jordi Xuclà, va defensar el
«mètode Mas» per aconseguir «la
llibertat de Catalunya». Xuclà va
defensar que, malgrat compartir
objectius amb ERC, el vot a DL és
més útil perquè per assolir la independència cal «amor, passió
però també mètode». En aquest
sentit, Xuclà va recordar que Con-

vergència ha demostrat tenir
aquest mètode, ja que van posar
les urnes per la consulta del 9-N,
van formular una pregunta «inclusiva» i van plantejar les eleccions plebiscitàries del 27-S. «Hem
arribat més lluny que mai gràcies
a aquesta manera de fer. Sabem
posar-hi amor i passió, però també tenim mètode per dur la nau al
port de la llibertat», va garantir.
Xuclà va recordar els greuges
que l’Estat ha tingut amb Girona,
des de l’extrema lentitud en el
desdoblament de la N-II ﬁns al fet
de ser la penúltima demarcació en
inversió per habitant. Per això, va
tornar a demanar als gironins que
deixin el PP fora del Congrés i

també la seva «marca blanca»,
Ciutadans. «Us convido que el dia
20 ens tornem a rebel·lar democràticament», va demanar.
La seva número 2, Elena Ribera, es va mostrar encara més vehement: «No volem que Madrid
ens digui quan podem menjar el
nostre pa, i els únics que ho podem
fer possible som nosaltres», va
declarar. Per a Ribera, el govern de
l’Estat «té un problema», que és
«que no saben com aturar la independència, perquè no saben
com aturar un poble que es manifesta democràticament i s’expressa amb democràcia i llibertat».
En aquest sentit, va defensar que
el seu partit «és una força tran-

L’exconsellera socialista Marina Geli, ahir, a l’auditori. MARC MARTÍ

quil·la, serena, que creu en les revolucions pacíﬁques i les coses ben
fetes».
Finalment, un dels candidats al
Senat, Joan Bagué, va animar el públic tot recordant que la campanya
va començar una mica «freda»
per a Democràcia i Llibertat però

que s’ha anat animant a base de recórrer tot el territori. «Cal veure qui
tira endavant el procés: si les persones que amb rigor l’han sabut
conduir ﬁns ara o si comença a
desdibuixar-se», va advertir. Per
això, va considerar que Homs «és
garantia que farem les coses bé».
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La fragmentació i els indecisos fan difícil
que les enquestes puguin encertar
 Els sondejos no van preveure la irrupció de Podem a les europees de 2014 ni l’esclat de Ciutadans en el 27-S català
MADRID | EFE/DdG

En un escenari de gran volatilitat electoral i fragmentació de vot,
amb un 41% d’indecisos, és lògic
qüestionar-se la ﬁabilitat de les enquetes com a eines per predir els
resultats electorals, i més després
que en les darreres convocatòries
s’hagin produït diversos errors sonats, tant dins d’Espanya com en
altres països.
En els últims mesos, s’han fet a
Espanya desenes i desenes d’enquestes i no han encertat gaire sovint, de manera que els pronòstics
s’han d’agafar sempre amb molta
cautela. Com que els polítics subratllen que la única enquesta que
importa és la de les urnes, cal remuntar-se a les eleccions municipals del passat mes de maig per recordar que un 27% dels espanyols
va votar el PP i un 25% ho va fer a
favor del PSOE. En aquell moment, Ciutadans va rondar el 7%
dels sufragis i Podem no es va
presentar amb les seves pròpies si-

gles, sinó en candidatures d’unitat
popular.
Set mesos després, el panorama
polític sembla haver sofert variacions, o almenys això apunta l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS),
que augura un 28,6% del vot al PP,
un 20,8% al PSOE, un 19% a Ciutadans i un 15,7% a Podem. Els
sondejos de la majoria de mitjans de comunicació també es
mouen en aquesta direcció, si bé
alguns han anticipat que Ciutadans quedarà segon per darrere el
PP, deixant més enrere el PSOE.
Fins i tot, la setmana passada es va
fer pública una enquesta encara
més apocalíptica per als socialistes, que els relegava a quarta força amb Podem adelantant-los per
l’esquerra.
A hores d’ara, el PP surt guanyador en totes les enquestes,
mentre que en els darrers dies
s’ha constatat una remuntada de
Podem -que en el baròmetre del

Duran aﬁrma que propostes
d’Unió com el pacte ﬁscal
tenen una «majoria social»
EFE

CIS de principis d’any era segona
força i ara és quarta- i un estancament o retrocés de Ciutadans. Els
socialistes, per la seva banda,
aconseguirien mantenir-se. Cal
tenir en compte, però, que cap enquesta va saber preveure la irrupció de Podem i Ciutadans a les
eleccions europees de 2014, que
van suposar un cop important per
al bipartidisme. En aquell moment, els sondejos atribuïen al
PP i el PSOE entre sis i deu punts
més dels que ﬁnalment van obtenir, i no van preveure en cap moment la irrupció de Podem amb
cinc eurodiputats. De fet, en el
millor dels casos els en donaven
només un.
Més encerts a Andalusia
En canvi, sí que van estar una mica
més encertades les enquestes de
les eleccions andaluses del mes de
març, ja que almenys van encertar
en el més fonamental: la victòria
del PSOE sense majoria absoluta,

tot i que es van quedar curtes en els
resultats. La líder socialista, Susana
Díaz, va obtenir més escons dels
que preveien les enquestes, que
van sobredimensionar Podem i
van minusvalorar Ciutadans.
Quelcom similar els va succeir
a aquestes dues forces a les eleccions catalanes del 27-S: Ciutadans va ser la gran sorpresa de la
nit en obtenir 25 escons, gairebé el
doble del que auguraven els instituts d’opinió. En canvi Podem, integrat dins la plataforma Catalunya
Sí que es Pot, es va quedar lluny de
complir amb les expectatives.
Condicionades per l’altíssima
participació, les enquestes de les
eleccions catalanes van encertar
més o menys els escons de Junts
pel Sí, la CUP i el PSC, mentre que
amb el PP es van equivocar lleugerament.
Si ens ﬁxem només en les generals, en els comicis de 2011 el baròmetre del CIS va encertar en
pronosticar una majoria absoluta

ACN

ERC
ACN/DdG | LLEIDA

ACN/DdG | SANT FELIU DE LLOBREGAT

Duran, ahir a St. Feliu de Llobregat.

Orientar els indecisos
Tal i com els polítics repeteixen ﬁns
a l’extenuació, les enquestes són
«fotos ﬁxes» del moment en què es
realitzen, però també poden ajudar els electors a orientar-se. En
aquest cas, poden servir d’inspiració al 41% de l’electorat que encara no s’ha decidit per cap candidatura.

Tardà diu que la CUP «s’equivoca
en demanar l’abstenció»

UNIÓ

El cap de llista d’Unió al Congrés
per Barcelona, Josep Antoni Duran
i Lleida, va aﬁrmar ahir que les propostes del seu partit sobre un pacte ﬁscal i el blindatge de competències en educació i cultura per a Catalunya tenen una «majoria social»
al darrere i no només amb la meitat
del país, en referència al suport a la
independència. Duran va defensar
el vot a Unió perquè «són més importants tres diputats per a un acord
que set per perpetuar un desacord».

del PP i la debacle del PSOE, si bé
els vots ﬁnalment comptabilitzats
a les urnes van ser lleugerament
menors del previst per als dos
partits, per a beneﬁci d’Izquierda
Unida i UPyD.
En algunes generals prèvies -els
anys 1996, 2000 i 2008- el CIS també va anticipar el guanyador, encara que amb molta menys precisió, mentre que l’any 2004 es va
equivocar totalment. Aquell any,
però, els atemptats de l’11-M a Madrid van introduir variables que
eren difícils de preveure en un
sondeig.

El número dos d'ERC per Barcelona al Congrés, Joan Tardà, va advertir ahir a la CUP que s'equivoca
en defensar l'abstenció el proper 20D. «Els hi diem amb el cor a la mà
que tal vegada s'equivoquen. No podem cridar a l'abstenció. Des de
quan els catalans no ens hem sentit cridats a participar davant d'unes
urnes?», va aproﬁtar per preguntar
Tardà a la formació anticapitalista.
«Ara el que toca és votar. Mai no podem abandonar cap trinxera. Només abandonen les trinxeres els ex-

Joan Tardà, ahir des de Lleida.

èrcits derrotats», va dir, en una crida al «seny». Tardà va avisar als abstencionistes de la possible conseqüència de deixar de banda les urnes: «Diumenge a la nit ens mereixem passar pel tràngol de veure
que no hem estat capaços de guanyar?». Segons ell, si el 20-D venç
l'unionisme a les urnes, aquells independentistes que no hagin votat
«s'hauran d'amagar darrere la porta per plorar sols». «Nosaltres, els catalans, cívicament i pacíﬁcament,
mai hem estat derrotats en els nostres anhels. Hem de retirar-nos ara
que tenim la victòria a la mà?», va
preguntar a l'aire el candidat des del
Pavelló Magraner de Lleida davant
de més de 150 persones.

La CUP fa una crida a favor de l’abstenció el 20-D
 La formació anticapitalista

afirma que la independència
«no es pacta» sinó que es
construeix cada dia al carrer
BARCELONA | ACN/DdG

La CUP va fer ahir una crida a
l'abstenció a les eleccions generals
del proper 20 de desembre perquè
votar és «legitimar» un marc polític i institucional que «encarna la

negació dels drets nacionals, socials i polítics dels Països Catalans»,
tal com va posar de manifest Natàlia Sànchez, com a representant de l'organització del partit. En
una roda de premsa al Parlament,
la formació independentista va
defensar que la independència
«no es pacta amb un Estat demofòbic», sinó que «es construeix
cada dia amb actes de desobediència, si cal».
En al·lusió a Democràcia i Lli-

bertat, Xevi Generó, del secretariat
nacional de la CUP, va expressar el
seu desig que «els partits no facin
cap proposta reformista ni de pacte» i que subscriguin l'aposta de
«desconnexió» emanada del 27-S.
Ahir mateix, alguns diputats de la
formació anticapitalista ja van
mostrar els cartells amb què animaran a l'abstenció amb missatges
en contra de la reforma laboral i de
les pensions i al·legats de la classe treballadora.

ACN

Diputats de la CUP mostren els cartells amb què animaran a l'abstenció.
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Rajoy defensa un acord de Pedro Sánchez
govern després del 20-D si acusa Rajoy de ser
«presoner» dels
es guanya en minoria
papers de Bárcenas
 Considera que un Executiu sense majoria ho tindria «molt difícil» per

garantir l’estabilitat i valora que l’Estat no pot ser liderat «per radicals»
EFE

 El líder del PSOE afirma que el seu partit és

«l’únic que pot fer dimitir» el cap de l’Executiu

PP

EFE

PSOE
EFE/DdG | SANTANDER
EFE/DdG | BADAJOZ

El president del Govern espanyol i candidat del PP a la Moncloa,
Mariano Rajoy, va admetre ahir
que un govern en minoria ho tindria
«molt difícil» per garantir l'estabilitat i seria, per tant, necessari «algun
tipus d'acord de govern» que no es
limiti només al suport a la investidura. En una conversa informal
amb els periodistes, Rajoy no va voler «avançar esdeveniments» sobre
el que pot passar el proper diumenge 20-D a les urnes, tot i que
sí que va insistir, a cinc dies de la cita
electoral, en el seu convenciment
que el PP serà el partit més votat.
Així, va considerar que en aquest
moment Espanya «necessita estabilitat» per seguir generant «conﬁança» dins i fora del país. «Si no, és
difícil manejar», va afegir.
Per això, Rajoy va reconèixer
que un Executiu en minoria, «si no
té algun tipus d'acord», és complicat que pugui dur a terme el seu

El president i candidat del PP, Mariano Rajoy, ahir a Logronyo.

programa, prendre les mesures i fer
les reformes necessàries per al país
o aprovar les lleis importants, com
és el cas dels pressupostos. D’aquesta manera, va insistir que hi
haurà d'haver un acord que garanteixi la governabilitat i que no es limiti al suport per a la investidura. Si
no és així, «és molt difícil manejar»,
va valorar Rajoy, que va defensar
«una certa estabilitat política». Malgrat tot, Rajoy es va negar ahir a augurar si haurà de ser amb el líder de
Ciutadans, Albert Rivera, amb qui
EFE

hagi de negociar aquest acord.
En paral·lel, en un acte electoral
a Logronyo, Rajoy també va subratllar que «Espanya no pot ser governada per radicals, ni doctrinaris
de la meva etapa universitària», en
referència, encara que sense citarlo, al líder de Podem, Pablo Iglesias.
«Espanya tampoc pot ser governada per gent que l'únic mèrit és que
diuen que no han fet res dolent,
cosa que és veritat, perquè no han
governat mai», va afegir Rajoy, en
al·lusió tant a Podem com a C’s.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va aﬁrmar que el
president de Govern, Mariano Rajoy, «no és lliure per lluitar contra
la corrupció» perquè és «presoner»
dels papers de l'extresorer del PP
Luis Bárcenas. Sánchez va tornar
a carregar contra Rajoy en la seva
intervenció en el míting protagonitzat juntament amb l'excap del
Govern Felipe González i el president de la Junta d'Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, a la
Institució Firal de Badajoz davant
unes 4.000 persones.
Després que en el cara a cara l'acusés de «no ser decent», el líder
del PSOE va aﬁrmar que a Rajoy «li
costa tant debatre perquè» no té
defensa possible «davant la reforma laboral, les retallades i la relació amb Bárcenas».
Sánchez, amb ràbia, va demanar el vot per al PSOE per ser «l'ú-

Sánchez saluda Felipe González.

nic partit que pot fer dimitir Rajoy»
després que no ho fes fa dos anys
amb el missatge de mòbil que va
enviar a l'extresorer demanant-li
que fos fort. «El canvi és possible
i igual que vam guanyar Rajoy en
el debat, el 20 de desembre cal guanyar-lo a les urnes omplint-les de
vots socialistes», va aﬁrmar.

Arrimadas diu que Rivera és l’únic
que pot impedir la divisió del país
EFE

 La presidenta de C’s a

Catalunya assegura que
«som un partit sensat i capaç
de quadrar els comptes»
C’S
Íñigo Errejón, ahir al míting celebrat al Palau d'Esports d'Oviedo.

Errejón veu Podem «amunt» i
els altres «amb la llengua fora»
PODEM
EFE/DdG | OVIEDO

El cap de campanya de Podem,
Íñigo Errejón, va advertir ahir des
d’Oviedo que el seu partit ha arribat
a la recta ﬁnal de la campanya electoral «cada dia més amunt» i amb
«fam de poliesportius plens» davant

dels que afronten «amb la llengua
fora» els dies previs a les eleccions
del proper 20-D. «Sense els diners
dels bancs, sense els favors dels
privilegiats, cada dia que passa pugem més enfront d'alguns que arriben amb la llengua fora i li demanen a l'àrbitre que xiuli el ﬁnal de les
eleccions com els equips de futbol
dolents», va assegurar Errejón davant unes 5.000 persones.

EFE/DdG | OVIEDO

La presidenta i portaveu de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar que Albert Rivera és l'únic líder que actualment és
capaç d'impedir la divisió del país
en territoris i bàndols, i de liderar
un projecte regenerador, assenyat, capaç de crear riquesa i de defensar els serveis públics. «Som un
partit regenerador, però sensat i capaç de quadrar els comptes, que
pensa en tot Espanya i que és capaç de garantir els serveis bàsics i
generar riquesa», va assenyalar
Arrimadas, que es va mostrar convençuda també que podran acabar

Arrimadas va qualificar C’s com un partit «regenerador».

amb la bombolla política, amb el
Senat o les diputacions que tant
agraden al PP i al PSOE «perquè és
una manera que tenen de guanyar-se la vida».
La presidenta de Ciutadans a
Catalunya va participar en l'acte
central que Ciutadans va celebrar
a Oviedo, un míting al que no va

assistir Rivera, que es va quedar a
Madrid per assistir al funeral pels
dos policies morts en atemptat a
l'Afganistan. Aquest sí que va deixar un vídeo gravat per als simpatitzants, als quals va animar a
mantenir l'esperança davant «el
poc que queda perquè el canvi arribi» i destronar els vells partits.
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El govern descarta retirar
la puja del 100% d’IBI com
demanen 220 al·legacions
 L’Ajuntament ha de pagar

El govern de Vilajuïga (ERC i
Junts per Vilajuïga) no rectiﬁcarà
la pujada del 100% de l’IBI que demanen les 220 al·legacions perquè
es considera la única solució per
poder fer front al pagament d’una
obra abans de ﬁnals d’any i no perdre una subvenció de 251.000 euros. L’alcaldessa, Joana Cobo, constata que la situació econòmica
que el seu antecessor, Pere Trias,
els ha deixat és molt dolenta. No
només han de pagar aquesta obra
sense tenir fons, sinó que l’endeutament està al 145%. No li han
demanat explicacions perquè un
dels acords del pacte amb Junts per
Vilajuïga era no tenir relació amb
l’anterior govern.
Els veïns han vist com se’ls doblava el rebut de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) i han respost en
massa a la proposta d’Assamblea
per Vilajuïga de fer pressió per
aturar-ho. Un centenar de persones van presentar 220 al·legacions
que Cobo lamenta que el més
probable és que sigui impossible
atendre-les. Pel 2016 els dos socis

de govern esperen aprovar el 28 de
desembre lamodiﬁcació de les ordenances amb l’increment previst.
L’alcadessa apunta que per l’any vinent espera rebaixar-ho. No creu
que es pugui tornar a situar al 0,4
de gravamen actual, però sí un descens. Però des que van entrar al govern un dels principals maldecaps ha estat pagar l’obra d’adequació del centre. Estava previst
amb subvencions però per poder-les rebre s’ha de pagar primer
i, per tant, l’alcaldessa considera
que era «un caramel enverinat»
que l’anterior govern els ha deixat.
L’oposició ha denunciat que hi
ha irregularitats i no s’ha entregat
correcament. L’alcaldessa ha explicat que tenen certiﬁcacions
dels responsables municipals que
diuen que està tot correcte i, davant d’això, han de pagar. Ara bé,
revisaran la documentació i si detecten res que no està correcte
«després reclamaré a la persona
que va dir que estava tot correcte».
Cobo fa sis mesos que està al govern i ha entrat amb un equip
que assegura no té res a veure
amb els anteriors d’ERC que van
governar de 1995 a 2015 amb Pere
Trias al capdavant. Cobo diu que
no li han demanat explicacions
perquè «jo vaig fer un pacte amb
Junts per Vilajuïga i no podia tenir
cap mena de relació amb l’anterior
govern, som del mateix partit,
però som un partit totalment nou».

CiU força que es
debatin les seves
propostes en un
ple extraordinari

Caçat anant begut
i a 130 km/h
per la C-260 on
el límit és de 80

una obra i, a més, afrontar
una situació econòmica amb
un 145% d’endeutament
VILAJUÏGA
C.VILÀ

9CORREU ELECTRÒNIC

altemporda.diaridegirona@epi.es

Figueres tapia l’ediﬁci del
Mandri ocupat, després
que hagin tornat les claus
 La previsió és que en els propers dies es pugui començar la

rehabilitació de l’immoble per destinar-lo al lloguer social
CONXI MOLONS

FIGUERES| G.TUBERT

L’Ajuntament de Figueres ha
acabat de tapiar els accessos a
tots els pisos del bloc del carrer Ramon Mandri, que des de feia anys
estava ocupat il·legalment. L’actuació s’ha fet després que tots els
inquilins que disposaven de claus
les hagin retornat i que la majoria
haguessin abandonat l’immoble fa
setmanes. La previsió és que en les
properes setmanes l’entitat bancària que el te en propietat, Banc
de Sabadell, pugui començar-hi les
obres de rehabilitació per destinarlo al lloguer social. La intenció és
que les cinc persones que antigament tenien un contracte de lloguer amb l’anterior propietat hi puguin tornar un cop acabi la intervenció.
L’operatiu en aquest ediﬁci de la
zona oest es va dur a terme a principis del mes passat amb l’objectiu de posar ﬁ no només als problemes de salubritat al bloc, amb
una instal·lació elèctrica precària
i al límit de provocar accidents.
També pels problemes de convivència que la situació provocava.
L’immoble, que disposa de 24 pi-

saverdera (Gent de Palau-AM i
Alternativa per Palau) a debatre
onze propostes en un ple extraordinari. El cap de llista, Narcís Deusedas, diu que se’ls ignora i que ho
han trobat com la única manera
perquè se’ls escoltin. «Són coses
que nosaltres hauríem fet si haguéssim governat», diu Deusedas, i, a més, proposen fer una auditoria del 2007 al 2015 perquè
quedi clar qui diu la veritat.
«Nosaltres fem una oposició
constructiva i ells no tenen cap
consideració, ens ignoren», lamenta Narcís Deusedas que va
ser alcalde de Palau-saverdera des
de 1979 ﬁns les darreres eleccions
quan un pacte el va treure de l’alcaldia. Una de les propostes és l’auditoria, però hi ha ratiﬁcacions
d’acords anteriors que no s‘han
concretat i propostes noves.
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES

d’Empúries va ser caçat anant begut i a 50 quilòmetres per sobre del
permès a la C-260 a Castelló. Els
Mossos el van enxampar el dia 10
mentre feien un control de velocitat. Quan passava un minut de les
dotze del migdia, van detectar un
Citroën C1 que circulava a 130
km/h, en un tram de via que està
limitada a 80 km/h. En aturar el vehicle, van observar que el conductor del vehicle presentava signes d’anar begut. En fer-li la prova va donar un resultat positiu de
0,36 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quan el límit màxim en
aquest cas era de 0,25 mg/l. Per tot
això, van denunciar el conductor
per excés de velocitat, que li pot
costar una multa de 300 euros i la
retirada de 2 punts, i una segona
denúncia per anar ebri que li pot
costar 500 euros i perdre 4 punts.

sos, en tenia 19 que estaven ocupats de forma habitual i cinc que
tenien un contracte amb l’anterior
empresa que va fer fallida i que mai
havien regularitzat la situació amb
Banc de Sabadell. L’Ajuntament va
desconnectar les connexions, blindar portes i instal·lar seguretat
per evitar noves entrades il·legals.
Paral·lelament, l’equip de Govern
va dir que s’estudiaven aquells
casos que es poguessin derivar a

Serveis Socials i va oferir pisos
municipals a les cinc famílies que
estaven més o menys en situació
regular, tot i que durant els primers
dies alguns d’ells van allotjar-se en
pensions. Una mesura que, asseguren, se sol aplicar de manera
provisional en casos com aquests.
La previsió és que aquests inquilins puguin tornar a l’ediﬁci un cop
s’hagi arreglat i es destini, de nou,
al lloguer social.

Petició de ﬁns a 4,5 anys de
presó pel crim d’Empuriabrava

persones per encobriment,
falsedat i tinença il·lícita, els
DdG
E.B.
CiU ha forçat el govern de PalauUn veí de 31 anys de Castelló autors de la mort van fugir
PALAU-SAVERDERA

El bloc estava ocupat i en males condicions des de feia anys.

GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

El ﬁscal Enrique Barata ja ha presentat el seu escrit d’acusació provisional pel crim d’Azzeddine Gharboui, el jove assassinat a Empuriabrava que van trobar en un contenidor el 26 d’abril de 2013. Hi ha 13
processats i les penes sol·licitades oscil·len entre un any de presó i 4,4 anys
de presó. Fonamentalment, perquè
els presumptes autors materials de
la mort –Jamel Tachougaft i Malek
Guilas– estan pròfugs i a la resta d’acusats només se’ls pot imputar encobriment, obstrucció a la justícia, tinença il·lícita d’armes i falsedat.
L’escrit provisional del ministeri
públic indica que passada la mitjanit del 26 d’abril de 2013 la víctima es
trobava al bar Oriental Chicha ﬁns
que va pujar al cotxe de Mohamed

Amchiche Simo. Els va seguir un altre cotxe on anaven Mohamed Tachougaft «Momo», Jamel Tachougaft, Malek Guilas i Kamel Nedjari. Al
local només hi quedaven Houcine
Amchichie
i
Rayann
Tachougaft –porter i cambrer–.
El ﬁscal entén que van portar la
víctima a un garatge de Castelló
d’Empúries que era d’ús limitat als
dos domicilis on vivien Jamel Tachougaft, Malek Guilas i Rayann Tachougaft. Allà, «dues o més persones
que no han pogut ser identiﬁcades» van acordar causar-li «patiments inhumans». Primer el van
subjectar i immobilitzar, després el
van «colpejar brutalment arribant a
trepitjar-li la cara contra el terra» i seguidament li van col·locar una soga
al coll per continuar l’agressió punxant-lo ﬁns a 17 vegades amb un
arma blanca. Sis de les punxades li
van atravessar el pulmó i el cor, tot i
això va ser «degollat brutalment» ﬁns
tocar os.
Després es van desfer del cadàver
introduint-lo en bosses de brossa i

llençant-lo en un contenidor del
carrer Medes d’Empuriabrava, on el
va trobar una dona minuts abans que
passés el camió d’escombraries. El
vehicle amb el que van transportarlo no s’ha trobat.
Segons el ﬁscal, quan la investigació policial estava en curs, Simo i
Houcine Amchiche van intimidar
testimonis, van esborrar imatges de
les càmeres de l’Oriental Chicha i arrencar 45 pàgines de la llibreta de
control del local. Mentrestant, Fabien
Zinedine Elarouti, Hakim Boufellah, Yanis, Nadir i Kamel Tachougaft
van venir de Marsella als domicili del
crim per netejar-ho tot. Els van ajudar Danielle Cecile Marie Sánchez i
Jacques Million.
El titular de l’Oriental Chicha, Patrick Richard Martínez, actuava d’informant dels presumptes assassins
sobre l’estat de la investigació.
Les defenses –Sergio Noguero,
Manel Mir, Joaquim Bech de Careda i Joaquim Vila– hauran de presentar els seus escrits de conclusions
provisionals en els propers dies.
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Tossa aprovarà
un pressupost
d’uns 11 milions
i 650.00 euros
en inversions
TOSSA DE MAR | DdG

L’Ajuntament de Tossa preveu
aprovar en el ple extraordinari de
dijous el pressupost de 2016, que
ascendeix a 10.870.300 euros, dels
quals 656.000 euros es destinaran
a inversions. Entres les principals
inversions previstes, hi ha la compra d’una nau per a la brigada municipal (250.000 euros); l’adequació d’un nou ajuntament (200.000
euros); una nova senyalització turística (77.000 euros); o la compra
de material, mobiliari i vehicles per
a diferents departaments del consistori (75.000 euros), com màquines de segar herba i pintar carrers, va informar l’Ajuntament.
Segons va explicar el consistori, algunes d’aquestes inversions
donen resposta a suggeriments i
peticions que el sector privat va fer
durant les «Trobades de Tardor»,
les sessions entre consistori i empresaris privats de la població que
serveixen per intercanviar opinions i idees amb l’objectiu de
millorar Tossa de forma conjunta.

Santa Coloma tanca el
teatre temporalment per
problemes de seguretat
 Un informe dels serveis tècnics a petició del govern destaca que hi ha

sortides d’evacuació tancades o obstruïdes i la falta d’un teló tallafocs
DAVID RUEDA(AJ. DE SANTA COLOMA

SANTA COLOMA DE FARNERS | DdG

L’Ajuntament de Santa Coloma
ha tancat temporalment el Teatre
Catalunya, un recinte del 1978
amb aforament per a 837 persones
i un dels equipaments amb més
activitat. Un informe dels serveis
tècnics municipals ha detectat
problemes de seguretat, sobretot
en cas d’incendi. Així, les activitats
s’han suspès ﬁns que «es pugui garantir la seguretat de les persones»,
segons va avançar ahir l’alcalde,
Joan Martí, en un comunicat.
L’informe, emès el 30 de novembre a petició de l’equip de govern, fa èmfasi en el compliment
de les condicions de seguretat en
cas d’incendi, amb la reobertura de
sortides d’evacuació tancades o
obstruïdes, la instal·lació de portes antipànic, l’aïllament de la cai-

Una imatge del Teatre Catalunya.

xa escènica respecte de la sala
d’espectadors o la col·locació d’un
teló tallafocs amb accionament
automàtic i manual, entre d’altres. També manifesta la necessitat de fer un manteniment de les

instal·lacions elèctriques, que no
han estat renovades en els últims
anys. «El més important per a
nosaltres és la seguretat de les
persones –va afegir Martí– i un cop
vam rebre l’informe vam actuar
amb rapidesa i amb contundència,
vam decidir suspendre les activitats que hi havia programades al
teatre i vam buscar alternatives».
De moment, s’utilitzaran espais
com l’Auditori i el Cercle Jove, per
acollir petites representacions i, de
forma excepcional, els pavellons.
Les actuacions al Teatre s’iniciaran cap al gener, quan s’aprovin
els pressupostos de 2016 amb una
important partida per aquesta ﬁnalitat, no només per a temes de
seguretat sinó que inclouen aspectes tècnics i d’accessibilitat.
Per això, demanaran subvencions.

Ingressa a presó
l’atracador que va
robar 2.000 € en
un supermercat
de Lloret de Mar
LLORET DE MAR | E.B.

L’encaputxat que va atracar el 19
de novembre un supermercat del
barri dels Pescadors de Lloret de
Mar ha ingressat a presó. L’home
va amenaçar amb un revòlver els
treballadors i va sostreure 2.000 euros. Sortosament, una de les treballadores es va tancar en un despatx i va poder activar l’alarma. Els
Mossos de la comissaria de Blanes
van iniciar una investigació que,
gràcies als indicis i vestigis localitzats en el lloc dels fets van detenir el dia 2 l’autor del robatori.
El van arrestar al carrer Narcís
Macià de Lloret i en escorcollar-li
el cotxe li van trobar diners, guants,
entre d’altres. Quan van entrar al
seu pis, els agents van trobar el revòlver amb quatre cartutxos, un
passamuntanyes, ulleres i estris
usats en l’atracament. L’arrestat és
un veí de Lloret de 49 anys i nacionalitat espanyola. Sense antecedents, l’home va passar a disposició judicial a Blanes i el jutge
en va ordenar l’ingrés a presó.
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Urbanisme no
deixarà ediﬁcar en
les parcel·les a tocar
de Roca Maura
 Volen evitar despreniments a la muntanya i

reduir l’impacte paisatgístic de la urbanització
L’ESTARTIT | ACN/DdG

El novembre de 2013 dues grans
roques van desprendre’s de la
muntanya de Roca Maura, a l’Estartit, i van causar danys a habitatges. Aquesta urbanització dels
anys 70 encara està pendent d’alguns tràmits i, aproﬁtant el seu pas
per la comissió d’Urbanisme de
Girona, els tècnics han demanat al
consistori que prengui mesures.
L’Ajuntament proposa eliminar 14
parcel·les i ampliar la zona verda,
segons el director general d’Urbanisme, Agustí Serra. En canvi, la
comissió ha suspès l’expedient i
demana una proposta «més maximalista»: prohibir ediﬁcar també a la desena de parcel·les que estan més a prop de la muntanya
«per garantir la seguretat i evitar
més impacte paisatgística en una
urbanització que és una barbaritat urbanística heretada», va dir.
La urbanització Torre Moratxa
està situada a la muntanya, als
peus del front de Roca Maura. Segons Serra, és una urbanització
nascuda a ﬁnals dels anys 60 i, en
les seves paraules, és una «barbaritat urbanística heretada». Com
que encara hi ha serveis que no estan del tot regulats, l’expedient va
passar ahir per la comissió (que ja
va aplaçar-ne el seu debat el mes
passat) per fer una modiﬁcació
puntual del Pla general d’ordenació urbanística en aquest sector.
Aproﬁtant això, i d’acord amb
l’ajuntament, han proposat una solució que permeti acabar amb
episodis com els del novembre
de 2013, quan es van desprendre
dues grans roques de la muntanya
i van causar danys en dos immobles del carrer Montseny. Això va
comportar que, l’octubre de 2014,
s’instal·lessin xarxes metàl·liques

L’Ajuntament proposava
suprimir un carrer i alliberar
unes 14 parcel·les per
ampliar una zona verda

per protegir les ediﬁcacions.
Segons el director general d’Urbanisme, l’ajuntament ha fet un
«gran esforç» per treballar el cas
però ha presentat una proposta
que no ha convençut la comissió,
que l’ha suspès i ha demanat al
consistori que incorpori millores.
Serra va relatar ahir que l’ajuntament proposava suprimir un carrer i alliberar unes 14 parcel·les que
no estan ediﬁcades per tal d’ampliar una zona verda que hi ha situada al sud de la urbanització.
Serra va dir que ja veuen bé la
proposta però que creuen que no
soluciona el problema dels despreniments, que es produeix a la
part nord de la urbanització, als
peus del front de Roca Maura. Per
això, Urbanisme demana al consistori que també alliberi deu parcel·les més que hi ha en aquesta
zona nord i que tampoc estan
ediﬁcades. De fet, aquestes parcel·les estan situades just al costat
de les cases que van patir danys
amb el despreniment del 2013.
El director general va argumentar la proposta perquè considera que han de garantir la seguretat de les persones i perquè redueix l’impacte paisatgístic de la
urbanització. Serra va reconèixer
que caldrà buscar la fórmula per
compensar els diversos propietaris d’aquestes parcel·les i que
una de les múltiples solucions
podria ser compensar-los amb
terrenys propers al sector en una
zona més planera i sense perills.

Concentració a Palamós contra el nou model del SEM
 Unes 150 persones es van concentrar ahir davant l’Hospital de Palamós en contra del nou model de transport sanitari
urgent que es posarà en marxa aviat. Durant l’acte, convocat per sindicats i plataformes en lluita per la sanitat pública, es
va donar suport al manifest signat per tots els treballadors assistencials metges i infermers de la base SEM de l'Hospital.
Actualment, l'ambulància de suport vital avançat de Palamós disposa d’un tècnic, un metge i un infermer. El nou model
deixarà una unitat d’infermeria amb un tècnic a Palamós, mentre l’altra unitat anirà amb un metge i un tècnic conductor
que s’ubicaran a la Bisbal. Els professionals alerten del risc de dividir el personal mèdic per atendre els ciutadans.

Elaboren un gelat d’angula per
a les jornades gastronòmiques
DIARI DE GIRONA

 La segona edició de la

cita dedicada a l’Angula del
Ter i del rec del Molí durarà
fins al pròxim 15 de gener
PALS | DdG

Les segones Jornades de l’Angula
del Ter i del Rec del Molí de Pals incorporen com a novetat la creació
de Gelats Ángelo, el gelat d’Angula del Ter fet a la bilbaïna. La presentació es va fer ahir al Vicus
Restaurant, de Pals, que s’incorpora enguany a les jornades gastronòmiques, que s’allargaran ﬁns
al 15 de gener de 2016. L’objectiu
de les jornades és posar en valor el
patrimoni gastronòmic d’aquesta
zona, amb elaboracions singulars
i excepcionals que han creat per a
l’ocasió els xefs dels impulsors de
la iniciativa, els restaurants Vicus,
Sol Blanc i Es Portal, de Pals.

El gelat d’Angula del Ter té dues versions que ha elaborat Gelats Ángelo.

Durant la presentació es va fer
una elaboració clàssica de l’angula a la bilbaïna i també es va poder
fer un tast de les dues versions del
gelat d’angula que ha elaborat Gelats Ángelo. La primera versió d’a-

quest gelat té un gust potent i la segona versió s’ha fet amb un gust
més suau. El gelat es podrà degustar en una de les receptes que
proposa Es Portal Hotel Gastronòmic mentre durin les jornades.

FARMÀCIES DE TORN
POBLACIÓ

FARMÀCIA

ANGLÈS
ARBÚCIES
BANYOLES
BLANES
BORDILS
CADAQUÉS
CALDES DE MALAVELLA
CAMPDEVÀNOL
CASSÀ DE LA SELVA
CASTELLFOLLIT ROCA
CELRÀ

ADELA BONMATÍ (9-21)
GONZÁLEZ-HUIX (9-21)
MASGRAU
CREIXELL, C.B.
DE PUIG (9-21)
MORADELL
PLANAS (9-22)
CUY (9-21)
DOMINGO
TARRÉS (9-14/16-21)
DELLONDER NAVARRO (9-21)

COLERA
CRUÏLLES
DARNIUS
EL PORT DE LA SELVA
EMPURIABRAVA

REVILLA
M. NEUS PUIG (9-22)
SASTRE
SALA MIQUEL i M. ROSA, C.B.
BURSET (9-21)

FIGUERES

PERXAS (13-16)
VALLS BOSCH (9-13/16-9)
PAGÈS (9-21)
PARAROLS (9-14/16-21)
CANAL BELLVEHI (9.15-22)

FLAÇÀ
FORNELLS SELVA
GIRONA

ADREÇA

TELÈFON

La Verneda, 57
Pl. Doctor Turón, 19
Porta Turers, 8
Muralla, 36
Ctra. Palamós, 90
Frederic Rahola, 19
Crta. de Llagostera, 29
Estació, 7
Pont, 1
Ctra. d'Olot, 5
C/ Aumet, 48

972 42 08 89
972 16 21 81
972 57 01 29
972 33 04 91
972 49 00 12
972 25 87 51
673 79 59 97
972 73 06 51
972 46 00 98
650 22 24 93
972 49 20 18

Mar, 78
Pl. de la Creu, 1
De l’Horta, 5
Mar, 8
Bahia, 87

972 38 92 12
972 64 32 84
972 53 50 63
686 51 50 94
972 45 12 55

Rambla, 36
Gonzàlez de Soto, 71
Pl. Estació, 2
St. Cugat, 12
M. Caldes Montbui, 53 (Palau)

972 50 08 71
972 50 52 23
972 48 81 08
972 47 63 30
972 21 21 39

POBLACIÓ
L'ESCALA
L'ESCALA
LA BISBAL D'EMPORDÀ
LA CELLERA DE TER
LA JONQUERA
LES PLANES D’HOSTOLES
LLAGOSTERA
LLANÇÀ
LLORET DE MAR
MAÇANET DE LA SELVA
MARTINET
MEDINYÀ
OLOT
PALAFRUGELL
PALAMÓS

PERALADA
PLATJA D'ARO
PORQUERES
PORTBOU

FARMÀCIA

ADREÇA

PERACAULA
Caterina Albert, 5
BALLESTA
Av. de Girona, 23-25
BALLESTA
Av. de Girona, 23-25
PIERA DE CIURANA, C.B.
Av. les Voltes, 1
JORNET (9-20)
Dr.Codina, 32
ESCUTIA
Major, 87
MASÓ (9-14/16-21)
Av. Narcís, Arnau, 49
M. SAURI (9-22/22-8.30)
Pau Casals, 13
FIGA
Salmerón, 5
BORRÁS (8.30-22)
M. Aurèlia Campmany, 2-4
MARTÍNEZ (9-21)
c/ Vidreres, 6
SANTOS
Segre, 21
ARAGAY (9-21)
Dr. Fleming, 3
BONMATÍ
Av. Reis Catòlics, 15
REIXACH-RUBAU-TARRES-TRIAS (13.30-17)
C/Sagunt, 36
SUÑER, C.B. (9-13.30/17-9)
Pl. Església, 9
BAVIERA
Major, 1
MASSANEDA, C.B. (9-20.30)
Av. Llibertat, 75
PONS-GASCÓN, C.B. (9-20.30)
Carmel, 9 A
LLANTA (9-22)
Dr. Clos, 3
SALA
Av. Costa Brava, 2
TORRES (9-22)
St. Andreu, 35
LLANTA
Mar, 8

TELÈFON
972 20 71 54
630 01 77 01
630 01 77 01
674 038 640
972 42 14 63
972 55 40 14
972 44 80 15
619 62 29 02
972 12 10 23
972 37 74 03
972 85 92 43
972 51 51 65
617 59 99 18
972 26 00 85
972 30 00 00
972 30 06 91
972 31 41 70
972 31 45 87
972 31 63 29
616 17 69 30
972 81 75 64
667 98 98 94
972 39 01 45

POBLACIÓ

FARMÀCIA

PUIGCERDÀ
RIBES DE FRESER
RIELLS I VIABREA
RIPOLL
ROSES
SALT
ST. ANTONI CALONGE
ST. FELIU GUÍXOLS
ST. HILARI SACALM
ST. JAUME LLIERCA
ST. JOAN ABADESSES
ST. MIQUEL FLUVIÀ
ST. PAU DE SEGÚRIES
STA. COLOMA FARNERS
STA. CRISTINA D'ARO
SARRIÀ DE TER

VALENTÍN
Ctra. Vilallovent, 4
JOAQUIM RAMIS (9.30-20.30)
Major, 24
D’OCÓN (9-21)
Santa Fe, 5
RIERA
Tarragona, 12
CELRÀ
Cap Norfeu, 47
ESCATLLAR
Guilleries, 23
URQUIZU (9-21)
Av. Catalunya, s/n
OLIVÉ
Ctra. Palamós, 74
BROTO (9-21)
Dr. Raventós, 1
ISAMAT (9-21)
Major, 25
SUNYER (9-21)
Pere Rovira, 14
COLL (9-21)
Figueres, 27
TRAVERIA (9-21)
Guàrdia, 4
A. SUREDA
Ctra. de Sils, 1
FUENTES (9-20.30)
La Teulera, 29-31
BLANCO (9-13.30/16.30-21)
Rbla. Federico Garcia Lorca,8
JUANOLA RIBERA (13.30-16.30)
Av. Sant Joan Bosco, 23
M. CORBALÁN (9-13.30/16.30-9) Passatge, de Catalunya, 21
J. PARÉS (9-21)
Rbla. Pau Casals, 12-20 bx.6-7
GÓMEZ (9-22)
L'Arbre Sec, s/n
VILABRÚ (9-20)
Major, 4
VILARDELL (9-21)
Girona, 37

TORROELLA DE MONTGRÍ
TOSSA DE MAR
VENTALLÓ
VERGES
VIDRERES

ADREÇA

TELÈFON
972 88 24 51
619 65 23 45
93 847 22 94
972 70 15 09
972 45 91 59
972 23 01 03
972 66 16 93
972 32 01 09
646 59 39 29
972 68 72 01
972 72 01 54
972 56 82 19
972 74 71 19
972 84 11 95
639 26 83 90
629 35 88 81
972 20 41 93
972 76 01 49
972 34 02 08
972 79 38 30
972 78 00 34
972 87 50 09
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Necrològiques
DEFUNCIONS
BANYOLES

BLAS PEÑAS MORENO
Ha mort als 67 anys. Era casat
amb Antonia Aguilera Lucena i
tenia dos fills. Residia a Banyoles.  L’enterrament se celebrarà
avui dimecres, a 2/4 de 4 de la
tarda, a la parròquia de Santa
Maria dels Turers de Banyoles.

de Figueres. Serà incinerat al
crematori de la mateixa funerària.



BESALÚ

MONTSERRAT JUANOLA SALA
Ha mort als 94 anys. Era vídua
de Martí Arboix Artigas. Residia
a Besalú.  L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les 4 de
la tarda, al Monestir de Sant
Pere de Besalú.



BLANES

CONCEPCIÓ RUTLLANT VISSI
Ha mort als 79 anys. Era vídua
de Pere Molina Pérez i tenia dos
fills. Residia a Blanes.  L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de
Blanes.



ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ
Ha mort als 89 anys. Era vidu
de Francisca Lobelle Piñar i tenia
tres fills. Residia a Blanes. 
L’enterrament se celebrarà avui
dimecres, a les 12 del migdia, a
la parròquia de Blanes.



FIGUERES – L’ESCALA

MONTSERRAT ROMAGUERA I
VILÀ
 Ha mort als 84 anys, natural
de l’Escala. Era vídua de Josep
Jubany i Coromina i tenia dos
fills. Residia a l’Escala.  La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Sala
de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres. Serà incinerat
al crematori de la mateixa funerària.
GIRONA

MARIA PADROSA FUSELLAS
 Ha mort als 90 anys. Era vídua
de Llorenç Colprim Boixasses i
residia a Girona.  L’enterrament se celebrarà avui dimecres,
a les 4 de la tarda, a la parròquia
de Santa Eugènia de Girona.

TADEUSZ JULIAN ZEBRO
Ha mort als 87 anys, natural
de Swojczany (Polònia). Era casat amb Mariola Rylska Zebro.
Residia a l’Escala.  La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a
2/4 d’11del matí, a la Sala de cerimònies de la Funerària Vicens



Ha mort als 91 anys. Era vídua
de Miguel Pedrosa Ramírez i tenia quatre fills. Residia a la Bisbal d’Empordà.  L’enterrament
se celebrarà demà dijous, a les
12 del migdia, a la parròquia de
Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

d’Olot, on residia. Era vídua de
Josep Tubert Aulinas i tenia una
filla.
 L’enterrament se celebrarà
avui dimecres, a les 10 del matí,
a l’església parroquial del Sagrat
Cor Caputxins d’Olot.
PALAFRUGELL

MIERES

JOAN CELIS NEGRE
 Ha mort als 81 anys. Era vidu
de Pilar Teixidor Casanovas i tenia dos fills. Residia a Mieres. 
L’enterrament se celebrarà avui
dimecres, a les 10 del matí, a
l’església parroquial de Mieres.
OLOT

AGUSTÍ PRAT i NOGUÉ
 Ha mort als 75 anys, natural
d’Olot, on residia. Era solter. 
L’enterrament se celebrarà avui
dimecres, a les 11 del matí, a la
capella del cementiri municipal
d’Olot.

BERTA CAMÓS NEGRA
Ha mort als 38 anys. Era soltera. Residia a Barcelona.  L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.



SALT

TERESA MARTÍN FONT
 Ha mort als 97 anys. Era vídua de Narcís Subils Marí i tenia
dues filles. Residia a Salt. 
L’enterrament se celebrarà avui
dimecres a 1/4 d’1 del migdia, a
la Sala de cerimònies del Tanatori de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

CARLOS RAMOS LÓPEZ
Ha mort als 58 anys. Era casat
amb Joaquima Albertí Velasco i
tenia tres fills. Residia a Banyoles.  L’enterrament se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la
tarda, al Tanatori de Girona.



MONTSERRAT PUNSET ROCA
Ha mort als 90 anys, natural



PILAR CARRERAS ALGANS
Ha mort als 90 anys, natural



ST. MARTÍ SAPRESA-STA. COLOMA F.

JOSEP HUIX GÜELL
Ha mort als 77 anys. Era casat
amb Pepita Valls Masferrer i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
 L’enterrament se celebrarà
avui dimecres, a les 10 del matí,
a l’església parroquial de Sant
Martí Sapresa.



SANT MARTÍ VELL

NARCÍS SANÉS LLIURÓ
 Ha mort als 79 anys.
Era casat amb Laura Pou Massó
i tenia un fill. Residia a Sant
Martí Vell.
 L’enterrament se celebrarà
avui dimecres a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Martí
Vell.

=

L’ESTARTIT

MERCÈ SERRANO SERRA
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Pere Parri Llos i tenia
una filla. Resida a l’Estartit. 
L’enterrament se celebrarà demà
dijous, a les 4 de la tarda, a la
parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
LA BISBAL D’EMPORDÀ

B LA S P E Ñ A S M O R E N O
Que ha fallecido cristianamente en Banyoles el día 13 de diciembre del 2015, a la edad de 67 años.

E. P. D.
Su esposa, Antonia Aguilera; hijos, Andreu y Magda, y Carles; sobrinos; primos y demás familiares
participan a sus amistades tan sensible pérdida. La ceremonia religiosa se celebrará hoy miércoles, día 16,
a las 15.30 h, en la parroquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Sala Velatorio: Tanatori del Pla de l’Estany - c/ Pere Alsius, 308 - Banyoles

Para pésames: www.memora.cat

Banyoles, 16 de diciembre de 2015

CARMEN LINARES LUNA

=

=

Pregueu Déu per

Pregueu Déu per

M A R IA P A D R O SA FU SE LLA S

TE R E SA M A R TÍN FO N T

Vídua de Llorenç Colprim Boixasses
Ens ha deixat cristianament a Girona el dia 15 de desembre de 2015,
a l’edat de 90 anys

Vídua de Narcís Subils Marí
Ha mort cristianament el dia 15 de desembre de 2015, a l’edat de 97 anys

A. C. S.

Els seus fills, Lídia i Pere, i Marta i Pere; néts, Marta, Natalia, Daniel i Sergi;
besnéts, Marc i Aleix i tota la família participen a les seves amistats i coneguts
tan sentida pèrdua. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà
avui dimecres, dia 16, a 1/4 d’1 del migdia,
a la Sala de cerimònies del Tanatori del Gironès de Salt.

Els seus nebots, cosins i tota la família participen a les seves amistats i coneguts tan
sentida pèrdua. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui
dimecres, dia 16, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Ter.
Sala de vetlla: Tanatori de Girona, Ctra. Sant Feliu, 36
Per a condols: www.memora.cat

de Sant Feliu de Guíxols, on residia. Era vídua de Joan Carbonell
Fornós i tenia un fill.
 La cerimònia de comiat se celebrarà avui dimecres, a les 10
del matí, a l’oratori del Tanatori
de Sant Feliu de Guíxols.

Rogad a Dios por



FIGUERES



Girona, 16 de desembre de 2015

A. C. S.

Per a condols: www.memora.cat

Salt, 16 de desembre de 2015

C A R LO S
R A M O S LÓ P E Z
El valor de la vida no està en el
temps que dura sinó en la intensitat
amb què succeeix.
Per això existeixen moments
inoblidables, coses inexplicables
i persones incomparables.
Gràcies per alimentar els nostres
cors.
Els teus companys de feina
mai t’oblidarem.
Vilobí d’Onyar, 16 de desembre de 2015

SERVEI DE
NECROLÒGIQUES
FINS A LES 23 hores

972 20 20 66
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els trobem promptes a pactar entre ells els
temes cabdals. Ni al PP, ni al PSOE, els interessen nous competidors, que entrebanquin
el funcionament establert.
Els partits nous (C’s, Podem, a Catalunya,
la CUP) s’obren camí, però xoquen sempre
amb els murs creats pels grans partits. De
moment, segons les enquestes, s’augura un
bon resultat a C’s, malgrat que Podem, que
s’enfonsava, ha parat bé la caiguda. Podem
juga amb l’avantatge que es visualitza el seu
poder en cinc grans ajuntaments, mentre que
C’s s’ha limitat a donar suport al PP o al

PSOE.
Ciutadans, C’s, és l’operació reformista
(OP), encapçalada també per un català.
L’Albert Rivera és Miquel Roca Junyent rejovenit i sense estar contaminat pel catalanisme. La versemblança és notable: totes dues nascudes a Catalunya, ajudades per la gran
banca i empresaris, ideològicament reformistes sense sotragades esbalaïdores, de centre i a un costat, la dreta del PP i a l’esquerra, el PSOE. Fins
comparteixen ideòlegs com en P.J. Ramírez, un gran entusiasta d’en Roca
Junyent, i ara amb el mateix ímpetu vol
que entri a la Moncloa en Rivera. L’origen d’ambdós és un laboratori sociològic amb la intenció d’amorrar
més a la dreta el PP i més a l’esquerra el PSOE; el líder de C’s
sempre que els anomena els titlla de vells.
Curiosament C’s va ser creat
aquí per intel·lectuals que havien donat suport al PSC, però que el van veure massa tou
a l’hora de defensar l’espanyolitat a Catalunya. Per aquest motiu C’s poua vots en els
feus del PSC perquè hi ha gent que considera
que són els garants autèntics i valents de la
unitat d’Espanya. El PP en el primer any de
vida ja havia complert més de 60 anys;
sempre ha sigut un partit de gent gran conservadora, espanyolista, des del seu origen
a AP de l’avi Fraga Iribarne. El PP ha passat
pel quiròfan, l’han rejovenit estirant-li la pell
i després del lífting s’ha convertit en C’s.
Aquí a Catalunya la CUP ronseja. La murga per elegir o no en Mas s’eternitza. Si no el
volen que ho diguin de forma deﬁnitiva i irreversible i si el volen que el proclamin. Haurem d’esperar que tots siguem de la CUP i ja
no caldrà discutir amb altres, llavors tots els
catalans tindrem el nostre dia de glòria i de
televisió perquè la presidència serà coral i
rotativa i un jorn de la nostra vida exercirem
de president de la Generalitat. Fins que els
de JxS no es facin de la CUP no hi haurà res
a fer.
Democràcia i Llibertat és la nova Convergència; l’error de no anar junts amb
ERC, com ja vaig manifestar, possibilita que
C’s o Podem siguin els partits guanyadors a
Catalunya. Diumenge hi pot haver sorpreses perquè ja no crec en el vaticini de les enquestes.

nostiquen una ensulsiada, i passar potser a
la quarta posició.
Em feia aquesta composició mentre llegia una interessant entrevista a Roberto
Mangabeira, ﬁlòsof i polític brasiler que propugna els ideals d’una societat més lliure,
menys rígida i jeràrquica. Doncs bé, una de
les qüestions que toca és polítiques regionals.
I critica la política de les subvencions al Mezzogiorno (traslladin-ho a Espanya) que ha
fracassat repetidament, diu, 200 anys.
En parlar de l’Estat espanyol diu que és ric
en pimes i emprenedoria però que veu que
l’Estat només es mou al servei del «suport a
un mercantilisme plutocràtic protagonitzat
per entre cinc i sis empreses». En lloc de donar suport a la base productiva real, «l’Estat
impulsa els conquistadors d’Amèrica Llatina, un grapat de grans empreses i bancs do-

minants a la Borsa de Madrid» (que són per
als qui treballen les ambaixades i ses majestats els reis, amb les comissions degudes,
cas de l’ambaixador a l’Índia). «El Govern espanyol no fa gens de cas a la tasca principal
de l’Estat, que és enfortir en àrees d’educació i suport les veritables forces de la societat espanyola: emprenedors i pimes». Diu
que els conﬂictes regionals en lloc d’un
problema són una oportunitat per «desenvolupar una dialèctica en la qual l’experimentalisme institucional, en lloc de ser
centralitzat, pugui avançar per múltiples
camins». Pel 20-D, cap dels quatre asos de
la nova baralla política espanyola, més enllà de la retòrica, ha concretat res que s’assembli a aquestes receptes tan creatives, allunyades de la dreta jacobina i de l’esquerra recalcitrant, com l’anomena Mangabeira.

PO
LV
.V.

Agustí Casanova i Masferrer

A POCS DIES DE LES
ELECCIONS
«Si repassem com han anat les
eleccions en els Estats més
democràtics d’Europa observem
que el bipartidisme gaudeix de
molt bona salut i no deixa espai
per a l’emergència de nous partits»
olts periodistes joves, ﬁlls de
pares que votaven els dos partits tradicionals, i que no tenen
un partit a la seva mida i gust,
volen que aquesta convocatòria representi la ﬁ del bipartidisme. Potser l’encertaran, potser, no. Normalment la informació
política nacional i internacional ha quedat
conﬁnada a mans de corresponsals, tertulians de pantalla televisiva i periodistes de
paper imprès, nascuts poc abans de la
mort d’en Franco o després.
En aquest últim període, cada vegada que
hi ha eleccions en qualsevol país europeu,
anuncien sonorament, abans dels resultats
de la votació, que ha ﬁnit la dinàmica bipartidista de quan dos grans partits s’alternaven harmoniosament en el poder. Com a
fet recent recordo i, així ho vaig criticar en un
article al Diari de Girona, que el corresponsal de TV3, que informa des de Londres,
una setmana abans dels comicis proclamà
que aquest cop es demostraria la defunció
deﬁnitiva del bipartidisme amb el potent argument que celebraven debats televisius –com ha fet aquí alegrement la Sexta– en
què hi eren presents altres forces polítiques, malgrat no tenir representació parlamentària i només conﬁant en les incertes en-

M

n una setmana electoral com
la que vivim és difícil apartarse’n. I es veu amb estupor com
el partit cridat a tornar a governar, el dels jubilats de l’«ancha Castilla» i
els deutors del caciquisme gallec, presenta la continuïtat de les polítiques com la
panacea: 1. Precarització salarial. 2. Centrifugació de retallades a les autonomies.
3. Persistència de la represa de poder
pressupostari i econòmic de l’aparell central de l’Estat. 4. Continuïtat de l’asfíxia i
maltractament a les regions productives.
I la dreta bíﬁda, ara amb la incorporació
del partit de Rivera, presenta un model
d’intervencionisme jacobí: homogeneïtzació de polítiques econòmiques, uniformitat
contra diversitat i creativitat de mercat, control central de l’aigua amb el pla hidrològic

questes.
Si repassem com han anat les
eleccions en els Estats més democràtics d’Europa observem que
el bipartidisme gaudeix de molt bona
salut i no deixa espai per a l’emergència
de nous partits que els facin la competència. Els dos vells partits se senten molt còmodes amb l’status quo que ells han forjat
i les noves formacions els fan nosa; si bé els
riuen les gràcies perquè poden queixalar el
seu rival, al ﬁnal quan veuen amenaçada la
dinàmica binària establerta ja no estan per
orgues i els arraconen. La maquinària electoral dels dos grans està sempre ben engreixada i els funciona la mar de bé.
Aquests corresponsals, com molts joves
periodistes, suposen que el bipartidisme és
cosa dels avis, del passat remot i ells han de
trobar un nou partit, un partit emergent, amb
el qual identiﬁcar-se. Més desig, més ganes
de canvi en la informació, que no la crua realitat. (No negaré que una part considerable
dels votants estan farts del PP i del PSOE).
Perquè un cop s’han celebrat les eleccions
a França, el Regne Unit, a Alemanya, a Itàlia, a l’Estat espanyol, el resultat és que un
dels dos partits històrics i convencionals acaba encimbellat al poder i manant. Els dos
partits fa molts anys que dominen el territori, han construït estructures de poder
molt sòlides, una xarxa clientelar, nepotismes a dojo, un control sobre la població des
dels diferents organismes polítics que dominen (diputacions, ajuntaments, autonomies, etc.) i que fa difícil que es ﬁltri una força hostil que qüestioni els seus interessos. Per
altra banda els dos partits grossos ja estan
acostumats als relleus en el poder i per això

E

Josep Huguet
EXCONSELLER
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PERSISTIR
ressuscitat; eliminació de l’autogovern ﬁscal
i en polítiques públiques. A Pedro Sánchez,
totalment desdibuixat i sobrepassat pel discurs al qual s’ha lliurat la vella socialdemocràcia espanyolista, les enquestes li pro-
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hi han de fer alguna cosa digna.
Més ambiciosa, menys, és igual;
cadascú dintre de les seves possibilitats –i de possibilitats tots
en tenim–. Però que sigui sempre digna. Que el públic no passi
vergonya i, sobretot, que no sigui
humiliant per a ningú. Si això no
s’aconsegueix –i si heu anat a
veure més de dos espectacles inclusius sabeu que a vegades passa– tot plegat es converteix en
pura condescendència i la inclusió se’n va a fer punyetes. Mantenir aquesta dignitat és el que
mostra el respecte autèntic cap
als participants. I la tasca –difícil,
immensa, imprescindible– dels
professors, directors, organitzadors o qui sigui que condueixi
aquests espectacles és la d’aconseguir que el públic s’ho passi
bé –de veritat– i que els participats en surtin amb el cap ben alt.
Aquí hi caben tots els nivells, del
zero a l’inﬁnit. Es tracta només
de fer una cosa treballada, que
tingui en compte els punts dèbils
i els punts forts dels participants

perquè tothom s’hi pugui lluir i
ningú no se senti incòmode. Es
tracta de respecte cap a les persones que s’exposen al públic.
Pensava tot això abans d’entrar
a veure Calidoscòpics, l’espectacle
de creació comunitària mostra ﬁnal del projecte Salt en Dansa, organitzat per l’Ajuntament de Salt i
el Nou Espiral i dirigit per la Cia.
Las Lolas. Hi vaig anar diumenge
passat, al teatre El Canal, perquè
n’havia d’escriure un article per
una revista de Salt i uns segons
abans que comencés l’espectacle,
amb l’escenari fosc, pensava «que
m’agradi, si us plau, que m’agradi
i que no passi vergonya, perquè si
no tindré un problema». Llum tènue. Una quinzena de dones i un
sol home asseguts ens cadires repartides per un escenari sobri i
molt efectiu. Pantalons negres i
parts de dalt de colors vius. L’home comença a marcar un ritme i
aquí comença tot. Jocs de veus, improvisació, coreograﬁes molt ben
fetes i sabates, moltes sabates, que
donen molt de joc. La llum d’un focus cau a sobre una dona que es
posa molt lentament un abric a
l’estil Humphrey Bogart amb una
contundència que ens deixa a tots
impressionats. Complicitats, molta presència i un espectacle de
quaranta minuts que passa en un
sospir. Em va agradar –gràcies,
Senyor–, em va agradar molt. Tot
això de la dignitat va quedar com
un pensament ridícul perquè van
fer moltíssim més que salvar-la.
Visca els projectes comunitaris
ben fets, i visca la dansa!

ra presa de contacte recordo
dues sensacions: la inquietud de
voler saber com era el rostre que
s’amagava rere la màscara de
Darth Vader, i el desig infantil
que, quan fos gran, les naus XWing dels rebels existissin per
poder pilotar-ne una. La pervivència de la saga galàctica es
basa, precisament, en anècdotes
com aquesta, perquè hi ha en
aquella mirada astorada una llavor de la teva manera de veure el
cinema i, en conseqüència, el
món. A mesura que creixes, descobreixes que la teva percepció
és compartida, perquè Star Wars
és patrimoni de molta més gent,
i acabes adonant-te que forma
part de la cultura que t’ha vist
néixer. Estableixes, doncs, un
vincle molt directe entre la teva
identitat creativa i l’imaginari de
la saga, perquè al capdavall continues essent aquell aspirant a
pilot a la recerca de la resolució
d’un enigma. Digues-n’hi Vader,

digues-n’hi tu mateix. Un bon
dia, ets pare i assisteixes, absolutament meravellat, a un procés
gairebé idèntic amb el teu ﬁll.
Tu, que ja estàs al costat fosc de
la vida adulta, el veus al·lucinant
amb les mateixes galàxies molt,
molt llunyanes. Com a les pel·lícules, el ﬁll salva el pare de les
seves obscuritats, i convergiu en
un mateix univers que deﬁneix
el que tu eres i el que ell serà. El
nen segueix el seu propi patró:
s’entusiasma amb les espases làser, s’enamora de la princesa
Leia i queda fascinat pel que seria el seu sogre en cas de casars’hi, Vader. Tu, pilot de X-Wing,
tens un Vader a casa. I protagonitzeu grans batallades imaginàries en què les edats es difuminen. És per això que aquest divendres no només s’estrena El
despertar de la Força: aquest divendres celebrem una unió entre generacions que marcarà la
mirada de futurs cinèﬁls.

Helena Boadas

SALT EN DANSA
«Si ens ho creiem de
veritat, els que pugen a
l’escenari hi han de fer
alguna cosa digna»
empre que vaig a
veure un espectacle
que acaba amb social, comunitari o inclusiu hi vaig amb el cor encongit. Al meu parer, en els espectacles –del que sigui: teatre, música, dansa, és igual– que no són
professionals hi ha un risc: que
els participants –si són adults;
els nens són un altre món– facin
el ridícul i el públic s’ho passi
malament. Però abans de tirarme pedres deixeu-me explicar.
Crec que tothom té la capacitat i
el dret de pujar a un escenari per
mostrar què sap fer. Tothom,
sense cap excepció. D’això van
els espectacles socials, comunitaris o inclusius. Però també
penso que si ens ho creiem de
veritat, els que pugen a l’escenari

S

Pep Prieto

GALÀXIES
«Celebrem una unió entre
generacions que marcarà la
mirada de futurs cinèfils»
a primera vegada
que vaig veure La
guerra de les galàxies
va ser en un efímer
cinema de les Planes d’Hostoles.
Era el primer cop que entrava en
una sala i això devia contribuir
decisivament al seu impacte,
però més enllà d’aquesta prime-
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L’UNICORN DEL NADAL
rriba l’època que tots els infants es converteixen en
especialistes d’on trobar les millors joguines als millors preus, en les millors botigues. I te’ls trobes, discutint i analitzant la jugada, amb aspecte d’inspector
implacable de jocs, cercant la ganga de la seva vida. I els pares,
acollonits, esperant que Ses Majestats no hagin de carregar en
els sacs l’últim model de la Play, que té més edicions que l’Enciclopèdia Britànica. Abans, quan veies a la tele un anunci de joguines, per exemple, el fort dels llavors clicks de Famobil o el
vaixell pirata solcant el Carib a la banyera d’un pis, i llegies en
un raconet: «valorado en más de 5.000 pesetas», ja et posaves a
tremolar.
Ara et parlen de la Patrulla canina, uns animalons tunejats que
van amb control remot i que són una mena de joves lluitadors canins contra els dolents del carrer, liderats per un nen trempat. No
pot faltar l’univers de La Guerra de les galàxies, ja saben que és més
inacabable que la sèrie de televisió Cuéntame, que a banda de recrear l’eterna lluita del bé i el mal, de la llum de la República contra la foscor de la dictadura del mal, a banda de regalar-nos una
mena de religió tova i d’autoajuda amb allò de la força, «la fuerza
está en tí», dels cavallers Jedi, ens ven una cohort inacabable d’andròmines, com l’espasa làser de coloraines, del color que vulguis.
Tenim també un unicorn de peluix, de nom Starlily, que fa gairebé un centenar de moviments, responent als reclams del nen. Està
bé que el peluix torni, encara que aquest és un animaló lluminós
força caret, i pel que es veu, molt màgic. L’univers Frozen també
el tenim a la moda, un any més, provinent d’un país glaçat a on les
princeses bones només les poden rescatar del seu cor de gel amb
la força d’un petó d’amor. La princesa Elsa ara se’ns ha fet cantant,
i canta a les nenes en idiomes llatins occidentals, del francès al portuguès. Tornar a tocar les joguines, en lloc de fondre-s’hi en una
pantalla, és positiu. Com també està bé que tornin jocs de tota la
vida, amb materials clàssics com la fusta o la llauna, per ensenyar-nos que la imaginació no té límits. Els jocs formen part del dia
a dia dels infants, i sense adonar-se’n, conformaran la seva educació
sentimental, com han conformat la nostra. Els pares rejoveneixen
jugant amb els nens i recuperen reialmes que creien oblidats. Per
això el millor regal que podem fer als nostres nens és compartir amb
ells aquests moments de joc, diversió i imaginació. En això ens poden ajudar el Pare Noel o Ses Majestats, però el temps, les ganes
de compartir i tornar a ser nens, aquests instants màgics, són feina nostra.

A
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Opinió
mplicar la totalitat dels treballadors, prescindir de les jerarquies, que hi hagi més dones als equips directius, tenir
a disposició opinions diferents de gent
que et pugui qüestionar, perdre la por
a equivocar-se, utilitzar la part creativa... Són idees expressades en la

I

REINVENTAR
L’EMPRESA

Daniel Bonaventura
PERIODISTA  cultura.diaridegirona@epi.es

Cartes

jornada Economia i Coneixement, celebrada dilluns a l’Auditori de Girona, convocada per l’Associació Espanyola de Directius (AED) i Tribuna de Girona. Són
idees que revelen que vivim en un món
en transformació. Però el món sempre ha
estat en transformació i les elits del sector
productiu sempre es presenten com a
imprescindibles, com les úniques capacitades per liderar el canvi i, així, perpetuar-se. Estaria bé que aquestes idees crea-

tives i de superació de les rígides maneres de funcionar es portessin a terme. Els
treballadors viurien una època d’alliberament. Malauradament, però, vivim
subordinats a un Estat espanyol que està
al servei d’unes oligarquies que impedeixen avançar. Tots sabem què ha passat
amb les energines renovables. «Una tercera part de les empreses de Silicon Valley crea tanta riquesa com l’economia
espanyola», va dir Bernardo Hernández.

Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclusives i han d'arribar mecanografiades (amb una extensió màxima
de 20 línies), signades, amb el número de DNI, adreça i telèfon de l’autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.
LES CARTES ES PODEN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, A L'ADREÇA opinio.diaridegirona@epi.es.

Més respecte i
consideració,
senyors
CATI BABOT ARTIGAS. BANYOLES.

Des de l’any 2012 el nostre ﬁll Arnau, de 16 anys, forma part de la
secció d’atletisme del Club Natació Banyoles. L’any passat ens van
demanar si ens interessava que formés part del programa de tecniﬁcació al qual opten els esportistes
que consideren que tenen més
projecció quant a la seva especialitat.
Aquest programa està concertat
amb alguns instituts del municipi
i l’Ajuntament. Bàsicament consisteix a fer l’entrenament en les
instal·lacions del club, en lloc de fer
educació física normal a l’institut
i així poder compaginar millor esport i estudis.
Aquest any l’Arnau ha començat batxillerat i això comporta més
estudis i més treballs ﬁns al punt
de veure’s obligat a faltar a alguns
entrenaments per poder respondre a aquestes obligacions. També ha estat malalt i també es va lesionar entrenant-se.
Per tot això, vam tenir una gran
sorpresa quan, fa uns dies, l’Arnau
va rebre a les 9 del vespre un
watsapp de la seva entrenadora en
què li comunicava que estava fora
del programa de tecniﬁcació per
les faltes d’assistència als entre-

naments.
Tos vam quedar perplexos pel
mitjà utilitzat per comunicar una
cosa tan seriosa i sense cap avís
previ per part de cap responsable
del club.
L’Arnau va decidir exposar-ho a
l’equip directiu de l’institut Josep
Brugulat, al qual tornem a agrair la
seva implicació en aquest tema, ja
que ha donat suport al nostre ﬁll i
l’ha animat perquè no deixi que tot
això l’afecti en els estudis.
També vam parlar amb el gerent
del club, el qual es va limitar a dir
que la decisió estava presa, sense
tenir en compte els nostres raonaments amb proves contrastades
amb l’institut.
Per tot això, considerem que el
Club Natació Banyoles ha actuat
sense cap respecte ni consideració
envers un atleta que no es mereix
ni de bon tros aquest tracte.

Assistència a
Montilivi
ELOI RIBAS MASSONIS. GIRONA.

Com a gran aﬁcionat del Girona
FC, em sap greu el fet que l’equip
no rebi el suport d’una nombrosa
aﬁció a Montilivi.
L’assistència de l’any passat amb
la d’aquest any ha baixat considerablement, un 9,5% de mitjana. Un
dels motius és que el rendiment de

Daniel Capó

EL GRAN
FRACÀS
ls conceptes clau de la parafernàlia soviètica van ser imperi, poder i patriotisme, per
la qual cosa es podria pensar
que l’URSS, al capdavall, va actuar d’acord amb la lògica de la Rússia dels tsars.
Parlo de psicologia política, és clar. El comunisme i l’odi als capitalistes formaven

E

l’equip a casa ha baixat i aquest fet,
sumat amb la mandra d’anar al
camp un dissabte a la tarda-nit,
amb la fred que fa, implica que l’assistència sigui pèssima. Però
aquests dos fets serien inversos si
l’assistència d’aﬁcionats fos més
nombrosa, ja que quan un equip
se sent recolzat per l’aﬁció, els resultats milloren.
Una de les típiques solucions
per millorar l’assistència és abaixar
el cost dels abonaments, però no
crec que sigui la decisió correcta,
ja que els abonament actualment
ja són bastant assequibles, i altres
equips de la mateixa divisió tenen
un preu d’abonament molt més
elevat, i la mitjana d’assistència és
molt més elevada. Per tant, la clau
per fer millorar l’assistència és fer
propaganda, anys enrere els partits de Segona A és retransmetien
per alguns canals de la televisió
gratuïts, ara la compra de Mediaset dels drets de televisió de la
Lliga Adelante ha provocat que
molta menys gent pugui veure els
partits. Per això proposo que la
junta directiva creï un seguit de penyes blanc-i-vermelles arreu de Girona i pobles del seu voltant, per
així aconseguir que molta més
gent és mobilitzi per anar a animar
l’equip.
D’aquesta manera, crec que
molta més gent s’animaria a anar
a Montilivi cada quinze dies, de la
mateixa manera, que els últims

part de la narrativa nacional però d’una
forma secundària, potser com una capa
de superioritat moral que no penetrava al
cor de la ideologia soviètica. Hi ha dades
que ho corroboren: el 70% de la capacitat
industrial del país, per exemple, es dedicava a la fabricació d’armament i no a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Qualsevol sacriﬁci resultava petit si es
pensava en la victòria ﬁnal, el vell somni
de les utopies. La gent vivia d’esquena a
la realitat, alimentada per un somni de
grandesa militar. Els cors populars repetien que els russos estaven fets per a la
guerra, que eren excel·lents soldats; que
l’URSS havia derrotat Alemanya en la II
Guerra Mundial i que mantenia fronteres
amb mig planeta. L’orgull funcionava així
com una eina patriòtica de gran efectivitat. En el nou país, un home del carrer
podia arribar a mariscal de l’exèrcit o secretari general del partit comunista. L’aristocràcia havia estat substituïda pels antics serfs. Gagarin i els primers cosmonautes van aconseguir avançar-se als

partits de l’any passat, molta gent
va anar a animar l’equip en un moment clau. En aquell moment al ﬁnal no va ser possible aconseguir
l’objectiu de l’ascens, però això
no vol dir que en els següents
anys no sigui possible.

M’agradaria donar les gràcies a
totes les persones que any rere any
organitzen aquestes jornades, ja
que joves estudiants com jo tenim
la gran sort d’assistir-hi cada any i
fan créixer el nostre coneixement
sobre el món de l’economia i l’emprenedoria.

«Reinventa’t. Innova
La necessària unió
per competir»
dels partits polítics
MONTSE BOFILL PRIETO. GIRONA.

El passat dilluns 14, vaig poder
formar part d’una experiència
molt important organitzada per
AED, (Associació Espanyola de
Directius i Tribuna de Girona), la
qual va tenir lloc a l’Auditori de Girona.
La V Jornada d’Empresa i Coneixement venia amb el lema:
«Reinventa’t. Innova per competir». La jornada va ser estructurada en set sessions, en les quals hi
van participar quinze ponents.
Tots els ponents es van centrar en
un tema central: la transformació
de les empreses en un context de
canvi accelerat, disrupció tecnològica i creixent competència. De
la jornada m’agradaria subratllar
un consell molt important que
van transmetre: «Desapreneu el
que heu après perquè el món que
ve és molt complex i requereix
una nova manera d’aprendre, si us
voleu adaptar a la realitat».

americans.
Svetlana Aleksiévitx, recent premi
Nobel de Literatura, ho explica a Temps
de Segona mà. La ﬁ de l’home roig (Raig
Verd Editorial). Es tracta d’un llibre extraordinari, minuciós, compost per milers
d’entrevistes, atent a l’èpica i a la tragèdia
dels pobles i dels ciutadans. L’home roig,
o l’homo sovieticus era l’home del carrer,
adoctrinat en els dogmes de l’URSS i que
creia, amb més o menys fervor, en les
promeses del Kremlin. El comunisme no
els havia concedit riquesa, però sí una
mena de sentit de l’orgull, de la dignitat.
Llegien Txékhov i Tolstói en lloc d’embrutir-se amb la pornograﬁa o el consumisme. Sospitaven els uns dels altres
però conﬁaven en els seus líders, tot i que
els critiquessin en la intimitat de casa
seva. Quan va arribar Gorbatxov, l’homo
sovieticus el va veure, d’entrada, amb simpatia. El «socialisme de rostre humà»
consistia a canviar l’oli del cotxe, passarlo per xapisteria i poc més. Aleksiévitx dibuixa amb precisió mil·limètrica l’enfon-

PEDRO J. PIQUERAS IBÁÑEZ. GIRONA.

És cert que aquests últims dies
assistim a un seriós intent d’unió
dels partits polítics front al desaﬁament del secessionisme a Catalunya, i ara al voltant del pacte
antigihadista signat pel Partit Popular i PSOE temps enrere. No
obstant això, el missatge d’unitat
es passa immediatament a
destacar les diferències de criteri,
com si la proximitat de les eleccions generals exigís marcar diferències al voltant d’uns valors que
haurien de ser objecte d’un consens sense ﬁssures. La llibertat, la
unitat de la nació i els altres valors
democràtics recollits en la Constitució, només prevalen quan hi
ha un consens ferm en la defensa
de l’Estat de Dret. Això és el que
està passant a França i el que suscita l’admiració de tants espanyols
que també se senten orgullosos de
ser-ho.

sament posterior. Quan Ieltsin es va enfrontar als tancs durant el cop d’Estat de
1991, les multituds que li donaven suport
defensaven menys la democràcia que
una actualització del règim. Es van sentir
traïts per Gorbatxov i per les elits del partit. La intrahistòria del ciutadà corrent és
la d’un doctor en Literatura que acaba
treballant com a guardaespatlles en un
prostíbul, la de la gent arruïnada en qüestió de mesos, la de la derrota política, moral i humana.
«No era això repeteixen els entrevistats
al llarg del llibre, no era això». De l’orgull
de pertànyer a l’URSS es va passar a un
país arrasat per la rapinya, humiliat ﬁns al
més profund. La lliçó del llibre d’Aleksiévitx apunta, però, en múltiples direccions.
No només apel·la a l’homo sovieticus,
sinó al ciutadà ingenu que desconeix la
traïció de la utopia, l’engany de les solucions fàcils. I em temo que es tracta d’una
realitat universal, inherent a la condició
humana. Les grans promeses, per desgràcia, il·luminen els grans fracassos.
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ECONOMIA

CORREU ELECTRÒNIC

economia.diaridegirona@epi.es
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

DdG
Marcadors

1.000
MILIONS INVERTIRÀ
GAS NATURAL A XILE

 Gas Natural Fenosa invertirà
uns 1.000 milions d'euros en
els pròxims deu anys per arribar
a set noves regions de Xile i
sumar 800.000 noves llars a la
seva cartera de clients.



L’IBEX 35 PUJA
DESPRÉS DE 10
JORNADES

 La Borsa espanyola va
trencar ahir la seva pitjor ratxa
de la història, en disparar-se un
3 per cent durant la sessió
animada per la millora del preu
del petroli.

LA DATA

Avui
JORNADA SOBRE
BIOMASSA A GIRONA

 Girona acull avui una jornada
on es debatrà sobre
experiències, polítiques i
perspectives de la biomassa
forestal de l'espai català
transfronterer.

L’escola de
negocis IESE
estudia el cas
d’èxit de la ﬁrma
 El secretari general es fixa com a prioritat revertir la situació «aberrant» d'atur a la demarcació gironina Comexi

Xavier Casas és el nou líder de la
UGT a les comarques gironines

MARC MARTÍ

GIRONA | O.P. / ACN

GIRONA | DdG

La UGT de les comarques gironines ja té nou secretari general.
No hi va haver sorpreses i el comitè
intercomarcal es va decantar ahir
obertament pel candidat de consens que va proposar el sindicat,
Xavier Casas. Dels 58 delegats que
van votar, 56 van recolzar Casas,
que arriba a la secretaria gironina
després de dedicar-se a la branca
d'administració pública de la UGT.
Com a prioritats, Casas s'ha ﬁxat trepitjar territori per «conèixer
tots i cadascun» dels delegats del
sindicat i revertir la situació «aberrant» d'atur i «contractes escombraria» a la demarcació. «M'agradaria fer que Girona fos la punta de
llança per a la sortida d'aquest
túnel que és la crisi», va dir.
Xavier Casas substitueix en el
càrrec Dolors Bassa, ﬁns ara secretària general a les comarques gironines, i que va plegar després de
ser escollida diputada per Junts pel
Sí (JxSí).
Pel què fa a la línia que seguirà,
Casas va dir que encara és aviat per
especiﬁcar si serà continuista o no.
Sí que va precisar, però, que «tot és
millorable» i que la seva voluntat
passa perquè la UGT «continuï
essent forta i el primer sindicat de
les comarques gironines».
Al comitè intersindical que va
escollir Casas hi va assistir també
el secretari general de la UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez. De

Les companyia gironina Comexi Group ha estat reconeguda com
a cas d’èxit empresarial per ACCIÓ
–l’agència per a la competitivitat de
l’empresa- i l’IESE Business School.
Al costat d’altres dos casos –Sintagmia i l’Hospital Sant Joan de
Déu– es va presentar ahir a la 3a
Jornada de Canvi Estratègic en
Clústers, celebrada al Campus
Nord de l’IESE amb la participació
del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. IESE Business
School incorporarà les tres experiències a la docència de les seves
escoles de negoci arreu del món.
Comexi Group és una empresa
familiar amb seu a Riudellots líder
en el subministrament de béns d'equipament per a la indústria de la
conversió de l'envàs ﬂexible. La xifra de negoci del 2014 ha estat de
121 milions d’euros i el 97% es destina al mercat internacional.
En un sector amb una forta
competència de grans multinacionals, Comexi ha fet de l’aposta
per la sostenibilitat, la personalització de la maquinària a les necessitats del client i la proximitat un
avantatge competitiu. Els seus objectius per als pròxims 5 anys van
encaminats a doblar la xifra de negoci mitjançant una major penetració en el segment «Top 20» de
convertidors, una major facturació
en serveis i el posicionament de la
tecnologia offset en el sector.

Xavier Casas (esquerra), acompanyat de Josep Maria Álvarez en el comitè intercomarcal del sindicat a Girona.

Casas, Álvarez en va destacar la
seva «experiència» en la lluita sindical (ha estat a la federació de serveis públics del sindicat i també ha
portat conﬂictes amb presons).
«Amb ell obrim una nova etapa
que ha d'estar presidida també
per la bona gestió», va subratllar.
Candidat a la UGT estatal
D’altra banda Álvarez va dir que si
el seu nom sona per succeir Cán-

dido Méndez al capdavant de la
Confederació això «demostra que
a Catalunya no tot està perdut». Álvarez, que s'ha mostrat obertament a favor de la consulta i del
dret a decidir, diu que el fet que
aparegui a les travesses «l'honora»
i el porta a pensar «que hi ha coses que es poden redreçar».
L'actual líder de la UGT a Catalunya també assegura que, més
que aquell qui encapçali la llista,

allò important són «els anhels de
canvi» que es viuen dins el sindicat. «No és tant qui acabi essent el
secretari general, sinó si som capaços d'enllestir un equip que tiri
endavant canvis que caldria haver
fet fa anys», va precisar. El relleu de
Cándido Méndez al capdavant de
la UGT es farà efectiu durant el 42è
congrés del sindicat, que se celebrarà entre el 9 i el 12 de març de
l'any vinent.

Setze mesos amb inﬂació negativa a Girona
ANIOL RESCLOSA

 Els preus van pujar tres

dècimes en el darrer mes,
però encara són un 0,3%
inferiors a fa un any
GIRONA | O.P. / AGÈNCIES

Els preus van pujar a Girona de
tres dècimes al novembre en relació amb l'octubre, però mantenen la inﬂació anual en xifres negatives: -0,3 per cent, cinc dècimes
més alta que la registrada a l'octubre, segons l'Institut d'Estadística. Les raons que expliquen
aquest comportament al novembre han estat els preus de les gasolines, que s'han estabilitzat per
contra de la baixada de l'any passat, i l'augment de la factura elèctrica davant el descens del no-

El preu dels carburants contribueix a mantenir els preus a la baixa.

vembre del 2014. Amb aquesta
taxa de l'IPC anual en negatiu,
Girona acumula 16 mesos seguits,
des de l'agost del 2014, amb inﬂa-

ció negativa o amb una taxa del 0%.
En el conjunt de Catalunya els
preus van pujar 3 dècimes al novembre i l’IPC interanual se situa

en el 0%, tres dècimes per sobre la
que es registra en el conjunt de
l’Estat (-0,3%).
La patronal Pimec Girona va explicar que, «d’acord amb el signe
positiu dels grups de productes no
dependents dels carburants i a
l’evolució durant aquest any dels
productes derivats del petroli, es
preveu un canvi de tendència de
cara al 2016, tot i que caldrà seguir atents als béns amb preus més
volàtils».
Tot i això, i tenint en compte el
context econòmic i dels preus,
des de la patronal gironina llancen
una advertència a les administracions: «no s’entendrien increments en els preus regulats, especialment en aquells casos en què
els costos depenen més directament dels productes energètics».

La Generalitat diu
que Amazon
crearà 1.500 llocs
de treball
BARCELONA | EFE/DdG

El conseller d'Empresa en funcions, Felip Puig, va assegurar ahir
que Amazon invertirà al seu centre logístic del Prat de Llobregat
uns 100 milions d'euros i va apuntar que crearà més de 1.500 llocs de
treball directes «i encara més indirectes». En declaracions a Catalunya Ràdio, Puig es va referir així
als plans del gegant del comerç
electrònic, al qual l'Incasòl ha adjudicat una parcel·la de 150.000
metres quadrats al Prat en la qual
preveu aixecar un gran centre logístic de referència al sud d'Europa.

mifas@mifas.cat - 16/12/2015 08:33 - 83.56.14.153
Diari de Girona ■
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EconomiaBORSA
ÍNDEXS BORSARIS

* Dades de la Borsa de Nova York a mitjan sessió.

Madrid

Madrid

IBEX 35

GENERAL

València

Barcelona

Bilbao

Latibex

Euro Stoxx

Nova York

Londres

Tòquio

50 P. VALORS

DOW JONES (*)

FTSE 100

NIKKEI

Frankfurt
DAX

9.711,60

981,04

1.181,12

770,23

1.605,40

1.136,30

3.241,51

17.532,29

6.017,79

18.565,90

10.450,30

+283,10 (+3,00%)

+28,41 (+2,98%)

+35,38 (+3,09%)

+22,24 (+2,97%)

+46,14 (+2,96%)

+32,60 (+2,95%)

+102,27 (+3,26%)

+163,79 (+0,94%)

+143,73 (+2,45%)

-317,50 (-1,68%)

+311,00 (+3,07%)

MERCAT CONTINU

L'Ibex puja un 3% per acabar amb la seva pitjor ratxa

LA SESSIÓ

IBEX 35
Evolució anual

L'Ibex 35 va tancar la sessió d'ahir amb un repunt del 3%, cosa que va portar el selectiu a situar-se per sobre de la cota psicològica dels
9.700 enters (9.711), a protagonitzar el seu major avanç en una mica més de dos mesos i a trencar amb la pitjor ratxa de la seva història.
La recuperació dels preus del petroli i la possible pujada de tipus d'interès per part de la Fed van
portar l'eufòria als mercats.
Al mercat de deute, la prima de risc es col·locava en 112,07 punts bàsics, amb la rendibilitat del
bo a deu anys en l’1,768%. Mentrestant, al mercat
de divises, l'euro s'intercanviava a 1,0924 $.
ArcelorMittal es va erigir com el millor valor de
la sessió amb una revaloració del 5,94%, seguit
d'Indra (+ 4,9%), Mediaset (+ 4,7%), DIA (+
4,69%) i Amadeus ( + 4,62%). Cap valor va aca-

Els més contractats
ANTERIOR

TANCAMENT

DIF.

EFECT.

Santander

4,445

4,633

+4,23

440.561.227

BBVA

6,802

6,929

+1,87

275.646.291

Telefónica

10,240

10,695

+4,44

251.590.177

Inditex

31,420

32,400

+3,12

213.139.391

Repsol

10,245

10,605

+3,51

146.977.025

bar en negatiu.
Els «pesos pesants» de l'Ibex van celebrar la
sessió amb pujades que van oscil·lar entre el 4,4%
de Telefónica i l’1,12% d'Endesa. Santander es va
revalorar un 4,22%, Repsol un 3,5%, Inditex un
3,1%, BBVA un 1,8% i Iberdrola un 1,5%.
En aquest context, el selectiu espanyol es col·locava al capdavant de les principals places del Vell

Continent juntament amb París (+ 3,05%). Frankfurt, per la seva banda, s'ha enfilat un 2,86% i Londres ho feia un 2,4%.
L'analista d'IG Daniel Pingarrón ha recordat que
les conclusions de la reunió de la Fed, que tindrà
lloc avui, «poden ser el catalitzador que permeti
millorar el comportament de les borses fins a finals d'any». Fins llavors, insisteix Pingarrón, la volatilitat del preu del petroli serà la tònica dominant.
Per la seva banda, el departament d'anàlisi de
Bankinter aconsella «precaució» davant els pròxims esdeveniments, ja que adverteixen que una
possible pujada de tipus per part de la Reserva Federal nord-americana «podrien deixar al descobert
alguns excessos del passat (actius emergents,
bons escombraries, etc.)».

IBEX 35
TÍTOL

TANCAM

Abertis
13,900
Acciona
77,790
Acerinox
8,820
ACS
26,570
Aena
106,600
Amadeus
38,875
ArcelorMittal
3,567
Banco Popular
3,210
Banco Sabadell 1,686
Bankia
1,117
Bankinter
6,664
BBVA
6,929

DIF. (%)

MÀXIM

MÍNIM

3,54 13,985
3,84 77,800
0,40 9,045
2,25 26,740
1,43106,900
4,63 39,245
5,94 3,606
2,59 3,230
3,56 1,693
2,48 1,125
3,03 6,679
1,87 6,985

13,475
75,530
8,760
25,700
105,200
37,400
3,420
3,143
1,634
1,096
6,495
6,810

VOLUM

MÀX. 12M

50.695.627 16,497
14.331.479 80,000
15.058.226 16,285
45.643.920 33,600
20.166.064108,300
57.878.181 42,425
12.688.420 10,625
24.905.104 4,857
27.099.386 2,384
16.622.097 1,353
11.722.581 7,341
275.646.291 9,584

MÍN. 12M

13,244
50,368
7,700
25,060
65,000
30,035
3,360
3,126
1,577
0,990
5,730
6,802

TÍTOL

Caixabank
Dia
Enagas
Endesa
FCC
Ferrovial
Gamesa
Gas Natural
Grifols
IAG
Iberdrola
Inditex

TANCAM

DIF. (%)

3,550
5,596
27,690
18,925
5,896
20,900
15,725
19,290
41,755
8,020
6,522
32,400

4,20
4,70
1,69
1,12
1,01
1,46
3,59
1,18
1,84
3,30
1,53
3,12

MÀXIM

MÍNIM

VOLUM

3,573
5,635
27,860
19,110
5,989
20,970
15,780
19,380
42,065
8,047
6,546
32,520

3,422
5,369
27,335
18,630
5,781
20,685
15,265
19,200
41,115
7,770
6,423
31,630

44.031.416
20.233.891
28.158.081
41.408.426
4.864.172
24.865.648
21.810.223
47.175.937
21.382.981
34.027.210
94.041.009
213.139.391

MÀX. 12M

4,444
7,487
28,490
20,715
12,350
22,972
16,740
22,320
45,623
8,613
6,705
35,375

MÍN. 12M

3,316
4,819
22,910
14,002
5,532
14,701
7,061
16,760
29,661
5,511
5,183
21,197

TÍTOL

TANCAM

DIF. (%)

MÀXIM

MÍNIM

VOLUM

Indra

9,695

4,92

9,744

9,340

Mapfre

2,367

3,00

2,379

2,319 23.079.702

Mediaset

10,570

MÀX. 12M

8.529.906 11,525
3,437

MÍN. 12M

7,460

9,441

4,19

5,114

OHL

5,391

REC

78,880

1,99 79,320 77,780 29.347.606 82,000 65,085

Repsol

10,605

3,51 10,740 10,345 146.977.025 18,214

9,900

1,87

1,937

1,830 15.296.978

4,063

1,820

4,23

4,641

4,493 440.561.227

6,894

4,445

Sacyr

1,854

5,114 13.792.446 14,569

11.800
11.600
11.400
11.300
11.200
11.100
11.000
10.900
10.800
10.600
10.400
10.200
10.000
9.800
9.600
9.400

01/12/2014

15/12/2015

Els que més pugen
ANTERIOR

TANCAMENT

DIF. %

EFECT.

0,280
10,140
7,300
0,111
0,270

0,312
11,000
7,900
0,120
0,290

+11,43
+8,48
+8,22
+8,11
+7,41

3.718.192
9.510.353
79.076
1.119.952
47.841

Abengoa "B"
Atresmedia
Inm del Sur
Amper
Coemac

Els que más baixen
ANTERIOR

TANCAMENT

DIF. %

EFECT.

4,600
3,650
1,190
3,100
1,380

4,013
3,440
1,125
3,025
1,360

-12,76
-5,75
-5,46
-2,42
-1,45

1.640.082
28.640
41.742
218.708
62.310

Oryzon
Adolfo Dominguez
Montebalito
Fluidra
Vocento

2,203

4,76 10,620 10,120 30.508.096 13,195
5,500

12.000

Santander

4,633

T Reunidas

34,565

2,60 34,985 33,740 19.842.215 47,650 32,176

Telefónica

10,695

4,44 10,760 10,310 251.590.177 13,896 10,079

BORSA BARCELONA

Renda variable

La setmana
840
820
800
780

MERCAT CONTINU
TÍTOL

TANCAM

760

DIF. (%)

MÀXIM

MÍNIM

A Dominguez

3,440 -5,75

3,640

3,420

Abengoa

0,730

2,53

0,788

0,650

Abengoa B

0,312+11,43

0,315

0,277

3.718.192

Adveo

5,990

5,990

5,760

3,28

VOLUM

MÀX. 12M

MÍN. 12M

28.640

5,600

3,420

Ebro Foods

Natra

0,345

1.250.786

3,634

0,331

Edreams

2,080

0,24

2,159

2,027

238.499

4,159

1,260

Naturhouse

3,394

0,252

Elecnor

8,620

2,62

8,650

8,510

66.479

9,972

7,740

Nicol Correa

1,145 -0,43

155.625 14,250

4,480

Ence

3,380

1,20

3,490

3,360

3.040.046

3,840

1,630

Enel GP

1,870

2,07

1,870

1,839

38.206

2,027

1,571

Ercros

0,654

0,62

0,674

0,652

101.256

0,863

0,376

Airbus Group

63,150

3,02 63,550 61,300

313.913 68,400 39,145

Almirall

17,850

4,94 17,970 17,000

2.212.139 19,360 12,350

Amper

0,120

Aperam

29,905

Applus Services 8,390

8,11

0,124

0,111

1,53 30,200 29,510
1,83

8,440

8,010

1.119.952

0,612

0,046

21.125 41,985 21,020
1.329.805 11,842

7,427

TÍTOL

Europac
Euskaltel
Ezentis

TANCAM

DIF. (%)

17,680

5,100

MÀXIM

MÍNIM

2,08 17,690 17,410

0,69

5,130

5,080

10,920 -1,44 11,150 10,875
0,464

2,88

0,468

0,452

VOLUM

MÀX. 12M

MÍN. 12M

3.185.808 18,814 12,962

5,640

3,289

1.231.886 12,000

261.257

9,350

162.492

0,914

TÍTOL

TANCAM

DIF. (%)

MÀXIM

MÍNIM

VOLUM

MÀX. 12M

MÍN. 12M

4,55

0,355

0,335

49.630

1,260

0,325

3,961 -1,22

4,154

3,850

118.647

5,634

3,850

1,150

1,060

2.079

1,895

1,060

740
720

Dm

Dc

Dj
PREU

Dv

Dl

Dm

DIF. (%)

MÀX. 12M

MÍN. 12M

Oryzon

4,013 -12,76

5,190

4,013

1.640.082

5,250

4,013

Pharma Mar

3,130

3,47

3,175

3,030

1.076.564

4,410

2,605

AYCO

0.230

0.00

0.230

0.210

Prim

9,050

1,00

9,050

8,960

40.579 10,760

5,734

B. BILBAINAS

6.330

0.00

6.967

5.866

Prisa

5,010

1,66

5,200

4,990

362.830 10,500

2,610

Prosegur

4,240 -0,70

4,350

4,220

2.490.709

5,538

3,820

Quabit

0,057

1,79

0,062

0,057

1.308.079

0,127

0,047

CARTERA REA

1.850

0.00

2.120

1.620

104.000

0.00

128.153

93.794

0,450

CEVASA

Atresmedia

11,000

8,48 11,000 10,160

9.510.353 15,870

9,950

FAES

2,725

0,00

2,765

2,680

1.254.882

2,850

1,602

Axia Real

13,000

0,39 13,100 12,900

513.954 13,500

9,411

Fersa

0,375

1,35

0,375

0,365

65.201

0,585

0,315

Realia

0,735

2,08

0,755

0,705

442.293

0,940

0,500

CIRCULO V.M.

6.120

0.00

0.000

0.000

1,798

Fluidra

3,025 -2,42

3,105

3,025

218.708

3,601

2,734

Reig Jofre

3,556 -1,19

3,698

3,556

74.059

9,200

3,420

0,345

0,29

0,345

0,344

1.314

0,445

0,252

D.E.ANCLAJES

12.500

0.00

12.500

12.500

FINANZAS

Azkoyen
B Riojanas
Barón de Ley
Baviera
Bayer AG
Biosearch
BME
C Alba
C Portland
CAF

3,895
4,100
104,150
5,250
114,000
0,410
32,945
38,920
3,980

2,23
2,24

3,900
4,140

3,800
3,940

1,71104,700 101,000
0,96

5,250

5,200

3,64115,500 111,400
0,00

0,425

0,405

33.908
3.801

4,300
4,471

3,713

192.480106,700 72,550
15.220

8,701

4,400

89.638144,899106,050
5.547

0,750

0,365

1,68 33,430 32,465 10.593.308 42,035 29,412
2,83 39,350 37,510
4,74

4,090

3,910

237.607 52,080 36,317
63.822

8,890

3,700

Funespaña

7,190

0,00

7,190

7,040

5.204

7,500

5,600

Reno

GAM

0,240

0,00

0,250

0,230

20.031

0,500

0,210

Renta 4

5,690

1,43

5,700

5,550

33.139

6,734

4,963

Renta Corp

1,695

1,50

1,730

1,630

95.195

1,935

0,965

Grifols

30,000

1,69 30,265 29,305

2.926.799 33,309 24,062

Hispania

13,805

1,43 14,035 13,640

2.309.252 15,095 10,495

Iberpapel

16,700

3,09 16,700 16,070

100.161 17,490 11,592

Inm Colonial

0,654

1,24

0,658

0,647

2.633.737

0,699

0,530

Inm del Sur

7,900

8,22

7,980

7,100

79.076 15,509

5,753

Inypsa

0,175

2,94

0,175

0,170

22.847

0,299

0,160

252,000

0,58255,350 250,400

2.591.169337,040237,100

Lar España

9,560

2,36

9,600

9,372

879.307

9,960

7,774

Catalana Occ

31,630

1,97 31,940 31,000

3.009.082 31,940 21,989

Liberbank

0,572

1,60

0,582

0,563

3.225.679

0,800

0,506

Cellnex

16,690

2,83 16,840 16,240 10.479.058 17,309 14,406

Lingotes

7,870

6,50

7,910

6,970

283.709

9,975

3,046

2,58 14,830 14,345

Logista

19,015

Cie Automotive 14,720

1.288.717 15,460 10,341

1,20 19,015 18,700

4.640.606 20,216 14,615

Rovi

109.015

1,380

0,670

Solaria

0,715

2,14

0,735

0,685

136.683

1,250

0,665

Talgo

6,010

5,07

6,010

5,731

683.214

8,720

4,074

LIBERTAS 7

2.200

0.00

2.350

2.010

Tecnocom

1,300

0,00

1,330

1,300

11.266

1,680

1,000

LIWE ESP.

11.500

0.00

11.800

10.000

Tubacex

1,565

2,29

1,620

1,555

402.623

3,256

1,530

Tubos Reunidos

0,600

0,84

0,615

0,590

182.793

1,860

0,585

MOLINS

9.150

0.00

10.879

7.299

Urbas

0,011

0,00

0,012

0,011

36.936

0,028

0,011

U.EUROPEA I.

1.680

0.00

3.211

1.350

Vidrala

46,200

2,05 46,310 45,050

221.204 50,000 30,960

URBAR

0.450

0.00

0.537

0.303

Viscofan

56,840

2,97 57,000 55,210

6.895.654 60,155 41,544

2,740

0,300

Meliá

12,040

0,75 12,100 11,890

3.765.054 13,679

8,331

0,835

0,260

Merlin

11,865

1,98 12,140 11,580 24.124.018 12,140

7,610

D Felguera

1,370

3,01

1,400

1,330

728.420

4,235

1,290

Miquel Costa

34,300

2,14 34,690 33,840

Deoleo

0,250

4,17

0,250

0,245

189.857

0,470

0,240

Montebalito

1,125 -5,46

1,180

1,120

41.742

1,682

1,024

Vocento

Dogi

0,870

0,12

0,870

0,829

10.859

1,309

0,599

N+1

7,450

7,620

7,350

48.021

7,900

6,120

Zardoya Otis

MÀXIM

MÍNIM

MÀX. 12M

MÍN. 12M

MÀXIM

MÍNIM

1,360 -1,45
10,700

1,405

1,350

2,79 10,750 10,420

2,400

1,300

4.102.188 11,866

62.310

7,657

VOLUM

TÍTOL

TANCAM

DIF. (%)

VOLUM

MÀX. 12M

MÍN. 12M

TÍTOL

TANCAM

DIF. (%)

MÀXIM

MÍNIM

VOLUM

MÀX. 12M

MÍN. 12M

Ab Inveb

112,400

1,81113,000 110,050

2.535.037 124,20

85,63

E,ON SE

8,199

4,62

8,288

7,945 11.768.092

14,85

7,08

Safran

63,320

3,99 63,320 61,310

1.843.587

72,45

47,75

Air Liquide

104,700

2,60105,350 102,700

1.211.316 123,95

93,01

Enel

3,902

3,94

3,904

3,782 44.785.278

4,50

3,36

Saint Gobain

39,285

3,16 39,445 38,120

3.047.888

44,84

31,83

39,64

78,720

5,34 79,110 76,660

5.860.189 101,10

69,77

63,140

3,00 63,470 61,170

3.433.031

Engie

15,890

2,45 15,940 15,580

5.374.346

20,08

13,80

Sanofi

159,200

2,25160,350 156,650

1.972.291 170,15 129,35

Eni

13,770

4,00 13,770 13,310 22.806.116

17,66

12,98

Santander

ASML Holding

81,690

5,12 81,750 78,260

1.499.550 104,85

70,25

Essilor Int,

114,900

2,77115,300 112,650

644.737 125,15

82,75

SAP AG

71,630

3,21 71,880 69,450

Axa

24,685

2,32 24,905 24,210

8.648.463

26,02

17,56

Fresenius SE

63,170

1,97 63,270 62,040

1.750.481

70,00

40,85

Schneider

53,000

1,11 53,150 52,120

68,50

97,22

63,00

Generali Ass

16,850

2,49 16,920 16,570

6.729.207

19,21

15,16

Siemens AG

88,200

6,423 14.455.352

6,71

5,18
Societe Gral
Telefónica
Total

70,050

3,00 70,460 68,840

3.749.878

113,400

3,23113,850 110,750

2.535.005 146,45 106,80

1,87

Tipus hipotecaris
Mibor
Euríbor

EUROSTOXX 50

6,929

0.253

0,810

47.841

BBVA

0.460

0,880

284.064

Bayer AG NA

-6.25

0,00

0,260

Basf SE

0.300

0,820

0,770

Allianz SE

1.200

INVERFIATC

San José

0,295

Airbus Group

1.340

7,720

0,850

DIF. (%)

0.00

587.590 10,211

7,41

TANCAM

1.200

9,417

8,150

2,56

TÍTOL

0.360

IN.M.BARCINO

92.746 16,561

8,570

0,290

0,68

39.950

0.550

1,45

0,800

195.928 36,109 27,572

39.950

0.00

8,420

Coemac

1,08 14,230 13,840

0.00

0.360

Saeta Yield

Codere

13,990

39.950

HULLERA V.L.

6,985

6,810 39.852.702

Iberdrola

6,522

1,53

6,546

9,58

6,80

Inditex

32,400

3,12 32,520 31,630

6.599.059

35,38

21,20

BMW Stam

94,690

3,04 95,500 92,740

1.490.529 123,75

72,05

ING Groep

12,360

3,69 12,430 12,000 20.957.484

16,00

9,68

BNP Paribas

52,450

4,32 52,660 50,700

4.265.709

61,00

43,14

Intesa SP

3,096

3,65

2,22

Carrefour

27,090

4,17 27,145 26,190

3.688.947

33,25

22,25

L'Oreal

158,400

4,21158,550 152,950

1.038.549 181,30 127,70

Daimler AG

75,500

3,50 75,940 73,750

4.155.890

96,07

62,06

LVMH

147,950

4,04149,050 143,400

1.556.323 176,60 123,50

Danone

62,120

1,92 62,350 61,270

1.774.130

67,74

51,50

Muench Rueck 181,800

1,20182,900 180,350

917.071 206,50 154,20

Deutsche Post

25,310

4,67 25,525 24,720

6.326.741

31,19

22,93

Nokia

DT Bank Na

21,400

3,03 21,545 21,000

8.003.675

33,42

20,69

Orange

15,300

3,76 15,360 14,850

DT Telekom

16,250

4,97 16,250 15,530 13.168.870

17,63

12,40

Philips

23,770

1,82 23,875 23,435

_

4,52

_

3,096

_

2,986 100.662.328

_

Unibail-Rod
Unicredit

4,633

6,89

4,45

4.077.299

75,75

53,01

2.693.415

75,29

48,57

2,26 88,800 86,830

3.085.323 106,35

77,91

41,555

3,51 41,835 40,475

4.120.441

48,77

31,85

10,695

4,44 10,760 10,310 23.693.978

13,90

10,08

42,285

4,20 42,530 41,085

50,30

36,92

230,350

2,74231,650 224,900

5,155

4,23

4,95

4,641

5,155

4,493 95.570.326

9.986.130

510.465 262,00 193,05

4,934 62.457.949

6,61

4,82

0,079
0,079

Divises
1,093
0,726
1,083
133,006
7,058
316,065
1,497
9,482

IRS
IRPH Conjunt Entitats

0,231
2,127

EQUIVALÈNCIES D’UN EURO

Dòlars EUA
Lliures esterlines
Francs suïssos
Iens japonesos
Iuans xinesos
Fòrints hongaresos
Dòlars canadencs
Corones noruegues

7,463
27,027
10,681
1,521
18,734
9,291
4,328
4,254

Corones daneses
Corones txeques
Pesos argentins
Dòlars australians
Pesos mexicans
Corones sueques
Zlotys polonesos
Reals brasilers

Metalls
MERCAT

UNITAT

PREU

ANTERIOR

Or Londres

Dòlars/unça

1069,150

1068,000

Unilever DR

39,460

3,33 39,660 38,140

6.682.634

42,84

30,28

Plata Londres

Dòlars/unça

13,740

13,710

Vinci

57,680

0,91 58,050 57,490

2.419.083

62,60

39,65

12,21

Vivendi

19,155

1,86 19,210 18,910

5.846.939

24,83

18,81

Platí Londres

Dòlars/unça

843,000

855,000

20,48

VW AG VZO

125,400

1,74127,900 124,050

1.926.004 262,45

86,36

Pal·ladi Londres

Dòlars/unça

549,000

544,000

7,87

4,91

8.724.054

16,98

3.669.717

28,00
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El Govern en funcions aprova una
pròrroga pressupostària per al 2016
 La vicepresidenta de la Generalitat assegura que els serveis estan «garantits» i que la mesura només afectarà les inversions
ACN

BARCELONA | EFE/DdG

El Govern en funcions va aprovar ahir una pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per a
2016, en espera d'un acord parlamentari que permeti constituir-se
al nou executiu català i que es tramitin els comptes de l'any que ve.
La vicepresidenta i portaveu del
Govern, Neus Munté, es va encaregar d'anunciar aquest acord
adoptat per l'executiu català en la
seva reunió d’ahir, després que
setmanes enrere ja va donar a entendre que caldria la pròrroga.
Junts pel Sí –JxS– i la CUP segueixen negociant un acord que faci
possible la investidura del president català i la formació del nou
Govern, un consens que quedarà
pendent de la decisió que adopti
l'esquerra anticapitalista en assemblea el 27 de desembre. El
decret aprovat pel Govern estableix els criteris d'aplicació de la
pròrroga i preveu l'adaptació de
l'estructura orgànica de les reorganitzacions administratives que
es derivin de la constitució del nou
executiu, sense alterar l'import
global.
La pròrroga, que estarà vigent
ﬁns a l'aprovació d'uns comptes
per a 2016, no implica «en cap cas
la paràlisi» del Govern, va subratllar Munté. La vicepresidenta va
assegurar que amb la pròrroga
estan «plenament garantits els
serveis que es presten als ciutadans».
A l’espera dels nous comptes
«Només hi ha retencions en el
que fa referència a les inversions»,
va explicar Munté, que ha deﬁnit
la pròrroga pressupostària com

DECLARACIONS

NEUS MUNTÉ
VICEPRESIDENTA DEL GOVERN EN FUNCIONS

La pròrroga és una eina
perfectament normal i
viable. No implica la paràlisi del
Govern, només hi ha retencions
pel que fa a les inversions»

«

El fet que el Govern segueixi
en funcions sense acord amb
la CUP ha acabat forçant la
presentació de la pròrroga
La pròrroga estarà vigent fins
a l’aprovació d’uns comptes
per a 2016 i dependrà de la
formació d’un nou Govern
La vicepresidenta del Govern explicant la mesura en roda de premsa.

una «eina perfectament normal i
viable».
Si el calendari per aprovar
abans de ﬁnal d'any uns nous
pressupostos catalans ja era complicat, perquè els comicis catalans
celebrats el 27 de setembre constrenyien les dates, el fet que el Govern segueixi en funcions, encara
sense un acord amb la CUP que
permeti arrencar la legislatura ha
acabat forçant la presentació d'aquesta pròrroga.
Mentre no entrin en vigor uns
nous pressupostos, la despesa de
les unitats creades o modiﬁcades
caldrà imputar els crèdits corresponents als departaments de la
Generalitat que anteriorment desenvolupaven les mateixes funcions.

LA CLAU

Neus Munté veu la
possibilitat «real» de
l’acord de JxSí i la CUP
 La vicepresidenta i portaveu en
funcions del Govern, Neus Munté,
va refermar el compromís de l’executiu amb la necessitat d?arribar a
un acord per a la investidura i ha
afegit que veu la possibilitat real
d’assolir-lo. Va assegurar que les negociacions s’estan desenvolupant
de manera diària i amb normalitat
però no ha volgut parlar de calendari sobre quan es podria produir l’acord i la investidura, limitant-se a dir

que el Govern ho desitja «el més
aviat possible». Preguntada per la
situació d’aturada del Parlament,
Munté va defensar que el pacte sobre la investidura és «imprescindible» per tal que el Govern i la cambra catalana puguin funcionar amb
normalitat. Munté va negar que el
Govern tingui una actuació de paràlisi defensant que treballa en diferents àmbits i ha posat d’exemple
l’acord de la setmana passada amb
patronals, sindicats i agents del tercer sector sobre bones practiques
en la contractació pública. També va
recordar que el Parlament s’ha reunit, després de les eleccions del 27
EFE

L’Estat transferirà avui
a Catalunya els 3.304
milions extra del FLA
 El Govern central abonarà

l’import íntegre després
d’haver comprovat que es
compleixen les condicions
MAHADAONDA (MADRID) | EFE/DdG

El Govern espanyol transferirà
avui a les comunitats autònomes
adherides al Fons de Liquiditat Autonòmica –FLA– els 7.889 milions
d'euros extres d'aquesta partida,
3.034 dels quals a Catalunya. Així
ho va conﬁrmar el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, durant
un acte electoral amb empresaris.

Tot i que el passat 20 de novembre, la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics va acordar adoptar mesures
addicionals per garantir a Catalunya la prestació dels serveis públics
en defensa de l'interès general i reforçar els controls dels fons extres
de ﬁnançament, ﬁnalment, aquesta comunitat rebrà també demà la
quantitat que li correspon, 3.034
milions.
Considerava llavors el Govern
que, en les setmanes anteriors,
s'havia produït una successió d'esdeveniments a Catalunya que podien derivar en risc per a l'interès

de setembre, per aprovar la declaració d’inici del procés i per celebrar
les sessions dels debats d’investidura. A més, va afegir que hi ha feina
que no es veu perquè els grups parlamentaris continuen exercint control sobre el Govern. Tot i així, va admetre que per aconseguir la normalitat del Govern i del Parlament és
«imprescindible» que hi hagi un
acord d’investidura entre Junts pel Si
i la CUP. «Veiem i volem aquest
acord i per això estem treballant des
de Junts pel Sí i la CUP. El govern
està plenament compromès amb la
necessitat d’arribar a aquest
acord», va dir. ACN/DdG BARCELONA

LA CLAU

RELACIÓ CATALUNYA-ESPANYA
Mas-Colell, Munté, Borràs i Vila,
a la comissió Estat-Generalitat
El Govern va nomenar els presidents de les quatre comissions bilaterals i mixtes de la Generalitat-Estat, que estan previstes a l'Estatut. Es tracta dels consellers MasColell, Munté, Borràs i Vila.



El ministre Montoro en un acte a Madrid.

general, en referència a la declaració d'independència del Parlament.
No obstant això, dies després, la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, va anunciar que es pagarien els diners del FLA ordina-

ri a Catalunya, perquè aquesta
comunitat ja complia els requisits
d'incorporar-se al sistema de factures electròniques i de l'informe
que ha de remetre sobre el compliment de la resta de les seves obligacions. A través del FLA, a més

de la quantitat assignada a Catalunya, la Comunitat Valenciana
percebrà 1.471 milions; 421, Castella-la Manxa; 419, Múrcia i 91 milions, Cantàbria. Pel Fons de Facilitat Financera, Andalusia percebrà 614,42 milions; Aragó,
280,82; Astúries, 81,36; Balears,
163,59; Canàries, 48,09; Castella i
Lleó, 56,99; Extremadura, 200,67;
La Rioja, 27,06; Galícia, 62,41, i Madrid, 834,07 milions.
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Detenen un jove
amb moto robada
i sense carnet per
intentar atropellar
un agent de policia

Un banc suís va fer fora Pujol ﬁll
en rebre 11 milions sense justiﬁcar
 El primogènit va ser expulsat de Credit Suisse el 2013 després de negar-se a documentar els diners

LA GRANADA (ALT PENEDÈS) | EFE/DdG

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 de desembre a la
Granada –Alt Penedès– un jove de
19 anys que conduïa una moto robada sense carnet i sota els efectes
de les drogues, i que va posar en
perill la integritat física d'un agent
en accelerar quan aquest li va intentar cridar l'alto.
En un comunicat, la policia catalana va detallar que al detingut,
veí de Barcelona, se li atribueix ser
el presumpte autor d'un robatori
de vehicle, conducció temerària
sota els efectes de les drogues i sense haver obtingut mai el permís, i
atemptat als agents de l'autoritat.
Els fets van tenir lloc la tarda de
dimarts passat 8 de desembre a la
carretera C-243a, al terme municipal de la Granada, on els agents
estaven fent un control de trànsit
i un ciclomotor que circulava en
sentit San Sadurní va fer cas omís
als senyals d'aturar-se que li feien
els agents. El conductor del ciclomotor va circular a gran velocitat per dins de la població de La
Granada, posant en perill la seguretat viària i va tornar a agafar la
carretera C-243a en sentit Vilafranca del Penedès.
Els agents van poder avançar al
ciclomotor i li van tancar el pas,
però el conductor, per evitar ser interceptat, va xocar contra el vehicle policial i va abandonar el lloc
corrent. Finalment, els agents van
interceptar el jove i el van detenir,
pel robatori del vehicle, ja que el ciclomotor havia estat sostret a Sitges –Garraf–, per conducció temerària.

El Govern aclareix
a les consultores
que cobraran els
diners pendents

ACN

BARCELONA | DdG

Credit Suisse va expulsar com a
clients a Jordi Pujol Ferrusola i la
seva esposa Mercè Gironés el 2013
a causa de «la negativa dels mateixos a proporcionar determinada documentació» per unes transferències fetes entre comptes del
mateix banc des de i cap a Luxemburg per un total de 11 milions
d'euros.
Segons informa Okdiario.com,
l'origen d’aquesta actitud va quedar registrat en una informació remesa per l'entitat suïssa al Servei
de Prevenció del Blanqueig –SEPBLAC– a Espanya al febrer de
2013, un any després que la nòvia
de Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez
denunciés el primogènit. Fa quatre anys, Jordi júnior i la seva dona
van obrir sis comptes a la ﬁlial espanyola de Credit Suisse. Un mes
després, «tenint en compte la inestabilitat del mercat ﬁnancer espanyol, amb data 13 de desembre
de 2011, els clients van prendre la
decisió d'obrir compte a Credit Suisse Luxemburg, comptes que el
client va procedir a declarar convenientment».
L’informe intern detalla que
«són precisament aquestes comptes oberts a Credit Suisse Luxemburg les que s'utilitzen en les transferències sobre les que ens demanen informació detallada en

Jordi Pujol Ferrusola en una declaració als jutjats aquest any.

aquest requeriment».
L'informe, al qual va tenir accés
Okdiario detalla les sospites que
tenia la companyia suïssa: «Tenint
en compte les notícies aparegudes
en els mitjans de comunicació a ﬁnals de l'any passat –el 2012– des
de la unitat de prevenció es va iniciar una investigació sobre les posicions mantingudes per els clients

en la nostra entitat. L'assessor ﬁnancer dels clients es va posar en
contacte amb ells per tal de sol·licitar-los documentació addicional
en relació amb les seves posicions».
L'informe delata davant les autoritats espanyoles que els fons
sospitosos van acabar en un banc
rival. «Davant la negativa dels

La demanda per plagi al Fòrum
de 2004 acaba sense condemnes
ACN

 L’Audiència estima que

els responsables de l’acte
no van acusar falsament el
creatiu que els va demandar

BARCELONA | EFE/DdG

BARCELONA | EFE/DdG

El departament d'Economia de
la Generalitat va aclarir ahir a les
consultores que les factures que té
pendents de pagament amb elles,
que sumen 330 milions, es van incloure en la relació de pagaments
pendents remesos a Hisenda dilluns perquè se saldin amb els
fons del FLA. En un comunicat,
aquest departament va reaccionar
així a la petició pública que ahir
van fer les consultores perquè els
serveis que presten a la Generalitat es considerin bàsics, de manera que els 330 milions d'euros que
els deu la Generalitat estiguin entre les factures de pagament prioritari. La petició la van fer l'Associació Espanyola d'Empreses de
Consultoria –AEC–.

L'Audiència de Barcelona va absoldre el conseller delegat de Focus
i el liquidador del Fòrum Universal
de les Cultures 2004, en considerar
que no van acusar falsament un
creatiu que els havia demandat
per plagi, per la qual cosa es posa ﬁ
a una llarga batalla judicial amb tres
judicis i cap condemna.
L'últim acte d'aquest enfrontament judicial amb demandes creuades entre el creatiu Joan Diaz
amb Focus i el Fòrum de 2004 s'ha
saldat ara amb l'absolució dels responsables de la productora i de l'esdeveniment barceloní, que afrontaven una petició del ﬁscal de tres
anys de presó per acusació falsa i estafa processal.
En la sentència, la secció setena

La decisió judicial posa fi a una llarga batalla judicial.

de l'Audiència de Barcelona conclou que el responsable de Focus,
Daniel Ramon M.O., i el liquidador
del Fòrum, Guerau R.P., no van
presentar una denúncia falsa contra Díaz, ja que, seguint el criteri dels
seus advocats, es van limitar a relatar el que ha passat en el plet pe-

nal en el qual el creatiu els havia denunciat prèviament per plagi.
En la denúncia, que la ﬁscalia va
considerar falsa, els responsables
del Fòrum i Focus van acusar Díaz
d'haver copiat d'Internet la majoria
del projecte que va presentar per a
la cerimònia d'inauguració de la ci-

clients a proporcionar qualsevol
informació addicional referent a
això», prossegueix la comunicació
al SEPBLAC, «es va posar ﬁ a la relació de negoci amb el Credit Suisse per al que el client va realitzar
aquest traspàs de les seves posicions des Credit Suisse Luxemburg
per posteriorment transferir els
fons als seus comptes a BBVA».
mera de Barcelona de l'any 2004.
Segons la sentència que culmina
aquest enfrontament judicial, l'obra
de Díaz contenia una part literària
o divulgativa, respecte a la qual es
va determinar que no era original,
així que en la denúncia de Fòrum
i Focus es va establir, de manera certa segons el tribunal, que els textos
no eren originals.
«Obeeixen a la veritat»
«Els fets continguts en la denúncia
no són falsos, obeeixen a la veritat»,
remarca la sentència, que això no
obstant considera que la demanda
contra el creatiu no hauria d'haver
estat admesa a tràmit, ja que no hi
havia base per imputar-li un delicte contra la propietat intel·lectual.
«Aquella causa no hauria d'haver
arribat a l'enjudiciament si hi hagués hagut més control per part de
l'instructor, que de cap manera va
ser enganyat pels acusats, i els seus
advocats, simplement no va controlar la instrucció», subratlla la
sentència.
En no haver-hi falsedat en la
denúncia, el tribunal conclou que
ha d'absoldre els dos acusats, de
manera que la disputa judicial amb
l'artista se salda després de tres judicis amb tres absolucions i cap
condemna.
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Borrell diu que el
dret a decidir està
reservat només a
colònies i «pobles
sotmesos»
SARAGOSSA | EFE/DdG

L'exministre i expresident del
Parlament Europeu Josep Borrell
va assegurar ahir que l'autodeterminació és un dret «reservat per
als territoris colonials o els sotmesos a ocupació militar o opressió», i aquest no és el cas de Catalunya.
L'exministre d'Obres Públiques
socialista va participar a Saragossa en una tertúlia titulada L'home
que sabia massa, dins del cicle
«Xerrades amb valor» i en el que va
fer referències al seu ultim llibre,
«Els comptes i els contes de la independència», que va publicar al
costat de Joan Llorach a Editorial
La Catarata.
Borrell va explicar que és fals l'argument que fan servir alguns polítics catalans sobre que el dret a
l'autodeterminació es reconeix a
tot arreu «menys a Espanya». «No
és veritat, no es reconeix pràcticament enlloc del món», va emfatitzar.
Sense avantatges
Va afegir que la independència de
Catalunya no tindria els avantatges
econòmics que el president en
funcions de la Generalitat i de
Democràcia i Llibertat –DiL–, Artur Mas, i d'ERC, Oriol Junqueras
diuen que tindria, i que aquest és
el motiu de l'epítet amb el qual recentment els ha qualiﬁcat a tots
dos: «grans entabanadors». Segons Borrell, «expliquen les coses
com no són per convèncer la gent
que se sumi a la seva causa» i en
aquest sentit va precisar que no és
veritat que la independència suposaria a Catalunya 16.000 milions d'euros més l'any, i tampoc
que seguiria a la Unió Europea.

Caballé accepta mig any de
presó i 326.000 € de multa
per defraudar Hisenda
 La soprano ratifica a través de videoconferència la pena que ja va pactar

amb el jutge l’any 2014, i no podrà rebre subvencions ni beneficis fiscals
DIARI DE GIRONA

BARCELONA | ACN/DdG

La soprano Montserrat Caballé
va acceptar ahir al matí l'acord
amb la ﬁscalia i l'Agència Tributària pel qual reconeix haver defraudat poc més de 500.000 euros
a Hisenda. El pacte inclou una
pena de sis mesos de presó, que no
complirà, i una multa més els interessos que sumen en total més
de 326.000 euros. Tampoc podrà
rebre subvencions públiques o
beneﬁcis ﬁscals durant un any i
mig.
La cantant va ratiﬁcar l'acord a
través d'una videoconferència realitzada des del menjador de casa
seva al·legant problemes de salut
i mobilitat. Després de dos intents fallits la passada primavera,
ﬁnalment es va ratiﬁcar davant
de la justícia l'acord pactat a ﬁnals
de l'any passat.
El maig del 2014 Caballé, de 82
anys, ja va fer desplaçar el jutge
d'instrucció i el ﬁscal ﬁns a casa
seva, al·legant motius de salut i
mobilitat, i allà va negar que l'any
2010 defraudés més de 508.000 euros en l'IRPF. Segons ella, aquell
any va viure gairebé cada dia a Andorra, no a la capital catalana com
assegura la ﬁscalia, i que només
baixava a Barcelona per anar al
metge o per agafar avions a l'aeroport del Prat.
Segons ella, aquell any va cobrar
300.000 euros d'unes gravacions,
no pas dos milions com sosté el
ministeri públic, i per tant no po-

La soprano Montserrat Caballé, en una imatge d’arxiu.

dria haver defraudat 500.000 euros
en l'IRPF. Tot i aquesta declaració,
a ﬁnals del 2014 va acceptar la proposta de pacte del ministeri públic
i de l'Advocacia de l'estat, i es va ﬁxar una data per ratiﬁcar-lo davant
del jutge. Aquella vista ja es va suspendre per motius de salut de Caballé i es va tornar a ﬁxar per el passat 12 de maig. Però aquell dia tampoc va comparèixer, i, a més, el seu
advocat ﬁns aleshores va renunciar
a la defensa per falta de conﬁança.
Almenys 1,5 milions
La sentència de conformitat considera demostrat que Caballé va
cobrar l'any 2010 gairebé 20.000
euros de drets d'autor i poc més de
2 milions d'euros per participació

Alerten que el turisme pot baixar a
Barcelona per por del terrorisme
 L’oficina de promoció tem

que els atemptats de París
puguin provocar un efecte
contagi a la capital catalana
BARCELONA | EFE/DdG

El director general de Turisme de
Barcelona, Jordi William Carnes, va
alertar que els recents atemptats de
París podrien provocar una caiguda del turisme que rep la capital catalana i que procedeix de
països en els quals Europa es percep com un tot.
Carnes va advertir d'aquest
possible risc durant la seva participació en una assemblea de l'As-

sociació d'Apartaments Turístics de
Barcelona, Apartur, davant els
quals va demanar un esforç per innovar i mantenir la situació de
Barcelona com un dels primers
destins turístics.

«La situació de França no ens
beneficia perquè s’identifica
amb Europa», va dir el director
general de Barcelona Turisme

Una marca important
«Barcelona té una marca molt potent, però s'ha de cuidar perquè no
pel fet d'estar ara a dalt ho estarem
sempre. La situació de França no
ens beneﬁcia perquè s'identiﬁca
amb Europa», va assegurar. En
declaracions posteriors als periodistes, el director general de Turisme de Barcelona va destacar
que els conceptes turisme i seguretat van molt lligats. «Els turistes

no viatgen a llocs que són insegurs.
Quan un mira la situació des de
l'altra punta del món, mil quilòmetres –els que separen París de
Barcelona– no és una distància tan
allunyada», va dir. Segons el seu
parer, és necessari «redoblar els esforços en seguretat» per reduir el
màxim possible una caiguda de
cert tipus de turistes a Europa a
causa de la sensació d'inseguretat
que puguin tenir.

en concerts i gravacions musicals, que cobrava mitjançant diners
en efectiu, xecs nominatius o transferències al seu compte bancari
andorrà.
La sentència estableix que havia
de declarar almenys 1,5 milions a
la hisenda espanyola. En els rendiments d'activitats econòmiques
hi consten més de 67.000 euros de
«difícil justiﬁcació». En resum, la
soprano havia de pagar més de
525.600 euros en concepte d'IRPF
i en va pagar 17.213. Com que ja va
retornar en dos pagaments l'import defraudat, un primer de
300.000 i un segon de 208.000 euros, se li ha aplicat l'atenuant de reparació del dany, i no haurà d'ingressar a presó si no delinqueix en
els propers dos anys.

Detingut un
home per cremar
set contenidors
d’escombraries
en una nit
LLEIDA | EFE/DdG

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home acusat de cremar almenys set contenidors en una
mateixa nit a la ciutat de Lleida. Segons va informar la policia autonòmica, els fets van passar dilluns,
al voltant de les 6 de la matinada,
quan van rebre l'alerta que dos
contenidors situats al carrer Maragall estaven cremant.
Com a conseqüència d'aquest incendi també va resultar parcialment cremat un vehicle estacionat
al costat dels contenidors. Diverses dotacions de bombers i Mossos d'Esquadra es van desplaçar al
lloc de l'incident, moment en què
es van adonar que dos contenidors
més estaven cremant a l'encreuament del carrer Maragall amb
Ciutat de Fraga.
Forta olor de fum
De forma simultània, un ciutadà va
informar que un home acabava de
cremar tres contenidors més situats a l'encreuament del carrer Sant
Martí amb Prat de la Riba i que havia marxat caminant del lloc. Minuts més tard, una patrulla dels
Mossos va localitzar, al carrer Teuleries, un home que coincidia amb
la descripció del presumpte autor
dels incendis.
En el moment de la detenció, els
agents van comprovar que la persona desprenia una forta olor de
fum i portava a sobre un encenedor.
El detingut, un home de 36 anys,
nacionalitat espanyola amb domicili desconegut i amb antecedents penals, va passar ahir a disposició judicial del jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de
Lleida.

La Fundació Arrels proposa
un nou recompte de gent
sense llar a Catalunya
BARCELONA | EFE/DdG

El director de la Fundació Arrels,
Ferran Busquets, va demanar ahir
la col·laboració de totes les entitats
que treballen contra la pobresa per
portar a terme al maig del 2016 un
recompte de totes les persones
que dormen al carrer a tot Catalunya, ja que ara no hi ha xifres oﬁcials.
Durant la primera trobada catalana d'entitats i institucions que
atenen persones que dormen al
carrer, Busquets va avançar que
aquest recompte, que sí que s'efectua a la ciutat de Barcelona
cada dos anys, inclourà aquesta vegada una enquesta a les persones

que dormen a la intempèrie per tenir més coneixement sobre el fenomen.
Més de 200 persones, la meitat
d'elles tècnics d'entitats privades i
l'altra meitat, d'institucions públiques, van participar ahir al Born
Centre Cultural en la jornada titulada «Dormir al carrer a Catalunya».
En la jornada hi va participar
Mark McPherson, representant
de HomelessLink, de Londres,
una xarxa de més de 500 entitats
que treballen coordinadament
perquè ningú dormi al carrer i
que ha explicat la realitat d'aquesta problemàtica al seu país.
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Tres detinguts a França pels atemptats
del 13-N i l’atac contra «Charlie Hebdo»
 L’Aràbia Saudita anuncia la formació d’una nova coalició militar per combatre el terrorisme gihadista
IAN LANGSDON/EFE

PARÍS/RIAD | EFE/DdG

Les autoritats franceses van detenir tres persones en el marc de la
investigació dels atemptats terroristes del 13-N i contra la revista satírica Charlie Hebdo. L'últim dels
arrestats és un home de 29 anys
que va ser detingut a la regió de París en el marc de la investigació del
13-N just abans que escapés a Síria. Dos homes han estat imputats
per haver ajudat el gihadista Abdelhamid Abaaoud, a qui la policia suposava organitzador dels
atacs i que va morir en l'assalt a un
apartament a Saint Denis diversos
dies després dels atacs del mes
passat. A Bèlgica, vuit homes que
havien estat detinguts han estat inculpats i excarcerats.
A més, dues persones van ser
detingudes al nord del país, sospitoses de tràﬁc d'armes i d'haver
venut la munició a Amédy Coulibaly, el terrorista que va acabar
amb la vida de diverses persones
en el segrest d'un supermercat
jueu el passat mes de gener. Es
tracta de Claude Hermant, de 52
anys, i la seva parella, tots dos
propers a col·lectius d'extrema
dreta.
La pista que ha portat ﬁns a ells
és l'arsenal d'armes que posseïa
Coulibaly, procedent d'una societat gestionada per la parella de
Hermant. Un fusell d'assalt i quatre pistoles Tokarev van ser trobades al supermercat i en l'apartament que Coulibaly tenia al departament de Val de Marne, a la
perifèria parisenca. La seva parella, que va fugir a Turquia després
dels atemptats, continua sense
ser localitazada.
Hi ha altres set homes imputats,

AUDIÈNCIA NACIONAL

Decreten presó per al
gihadista detingut
dissabte a Ceuta
 El jutge de l'Audiència Nacional
Eloy Velasco va enviar a la presó el
presumpte gihadista detingut a
Ceuta dissabte passat per la Guàrdia
Civil per reclutar menors i dones per
lluitar amb l’Estat Islàmic (EI), imputat per delictes de captació i també
de pertinença a banda terrorista.
L'home està acusat de difondre material de l'autoanomenat Estat Islàmic amb el qual intentava reclutar
menors i dones amb l'objectiu que
s'integressin a les files del grup gihadista, fet pel qual li imputen delictes de captació i proselitisme. A
causa de l'abundant material incautat i la quantitat de temps que el detingut portava dedicat a aquestes
activitats, el jutge també li imputa
un delicte de pertinença a banda terrorista. El detingut, un home de 34
anys i nacionalitat espanyola, adoctrinava joves amb perfil vulnerable
als que oferia ajuda per desplaçarse a zones de conflicte i unir-se a
l’EI. La Guàrdia Civil se centra a descobrir si l'arrestat va col·laborar en
l'enviament d'algun dels menors
captats per integrar-se a l’autoanomenat Estat Islàmic. EFE/DdG MADRID

sis d'ells en detenció provisional,
sospitosos d'haver proporcionat
ajuda, armes i ﬁns i tot vehicles a
Coulibaly, encara que tots neguen
la seva participació en els atemptats.
Per altra banda, l’Aràbia Saudi-

Diverses persones estan arxivant els missatges de condol posteriors als atemptats de París.

Imputen dues persones per
haver ajudat un dels
terroristes que van participar
en els atemptats del 13-N
L’Aràbia Saudita anuncia que
l’Estat Islàmic no serà l’únic
objectiu de la coalició de
34 països islàmics

ta va anunciar la formació d'una
nova coalició militar per combatre
el terrorisme gihadista, integrada
per 34 països islàmics que busquen fer pinya des Riad, on estarà el seu centre d'operacions. Participen en aquesta aliança països

del Próxim Orient, Àfrica i Àsia, entre ells Emirats Àrabs Units, Pakistan, Bangladesh, Turquia, Somàlia, Qatar, Egipte, Marroc, Nigèria i el Iemen.
Voluntat d’autoprotecció
L'objectiu de l'aliança és protegirse «dels mals de tots els grups armats i organitzacions terroristes
-qualsevol que sigui la seva doctrina o títol- que volen estendre les
matances i la corrupció al món»,
segons el comunicat publicat per
l'agència oﬁcial saudita de notícies,
SPA.
Aquesta coalició, que recorda el
dret dels Estats a la legítima defensa, pretén «unir esforços per

Putin rep John Kerry
per buscar una sortida
al conflicte de Síria
DIPLOMÀCIA

Turquia assegura que li
agradaria recuperar la
normalitat en les seves
relacions amb Rússia
EFE/DdG | MOSCOU/ANKARA

El president rus, Vladímir Putin,
va rebre el secretari d'Estat dels
EUA, John Kerry, per buscar una
sortida al conﬂicte a Síria amb l'inici d'una transició política. Rússia i els EUA «estem buscant junts

una sortida a la crisi més greu» a
Síria, va dir Putin a l’inici de la reunió.
Kerry va acudir al Kremlin després de mantenir intenses consultes amb el ministre rus d'Exteriors, Serguei Lavrov, del resultat de les quals podria dependre
l'inici del diàleg entre el règim sirià de Bashar al-Assad i l'oposició
moderada. «Lavrov m'ha informat
detalladament de les seves propostes i d'alguns assumptes que
requereixen una anàlisi addicional. Estic molt content de reunir-

Kerry i Putin es van reunir al Kremlin. SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

me amb vostè i de parlar de tots
aquests temes», va assenyalar
Putin. Va destacar que és conscient que, després de la seva recent trobada a París amb el president dels Estats Units, Barack
Obama, Washington ha preparat

una nova proposta per a la solució de la crisi siriana i d'altres situacions.
Per la seva banda, el secretari
d'Estat dels EUA va destacar que
les últimes dues reunions sobre
Síria a Viena «van ser un molt bon

combatre el terrorisme i eliminar
els seus objectius i les seves causes».
No han transcendit detalls de les
operacions que durà a terme la
nova coalició, ni dels països en què
actuarà. Tampoc quins seran els
seus objectius concrets, tot i que
l'Aràbia Saudita ja ha anunciat
que el grup terrorista Estat Islàmic
(EI) no serà l'únic objectiu de la coalició.
Els 34 integrants basen la seva
aliança en els principis de la Carta de l'Organització de Cooperació
Islàmica, «que insta els Estats
membres a cooperar per combatre el terrorisme en totes les seves
formes i manifestacions».
començament que obre una sèrie d'opcions».
En un altre ordre de coses, el
primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, va expressar el desig d'Ankara de recuperar les relacions amb Moscou, deteriorades des que un bombarder rus va
ser abatut a la frontera entre Síria
i Turquia, presumptament per
violar l'espai aeri turc.
«Estem disposats a mantenir
discussions i a compartir informació. Esperem que entre Turquia i Rússia es recuperarà la cooperació tradicional», va explicar
Davutoglu després de reunir-se
amb el seu homòleg búlgar, Boiko Borisov.
El president del Govern turc va
assegurar que les Forces Aèries del
seu país no sabien quina era la nacionalitat de l'aparell que van
abatre el passat dia 24 de novembre.
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El Govern descarta elevar
el nivell d’alerta després
de l’atemptat de Kabul
 L’arquebisbe castrense assegura durant l’emotiu funeral pels dos

policies morts que el terrorisme gihadista és «una blasfèmia contra Déu»
MADRID | EFE/DdG

El secretari d'Estat de Seguretat,
Francisco Martínez, va assegurar
que, després d'analitzar la situació
després dels atemptats de Kabul en
què van morir dos policies espanyols, no s'ha considerat necessari
elevar el nivell d'alerta antiterrorista al nivell 5, el màxim possible.
«Un nivell 5 seria excessiu, perquè
implica un atemptat imminent i
ara mateix no ens trobem en
aquesta situació, el nivell 4 és l'alerta real actual», va explicar Martínez.
Espanya roman en nivell 4 d'alerta des dels atemptats de Tunísia, Kuwait i França del mes de
juny i va reforçar algunes mesures
de seguretat després dels atacs de
París del passat 13 de novembre.
El secretari d'Estat de Seguretat va destacar el perill de l'aparell
propagandístic de l’Estat Islàmic,
tot afegint que «mai cap organització terrorista havia tingut un
aparell de comunicació tan eﬁcaç».
Martínez va destacar el pacte
antigihadista a què s'ha arribat
com el «major valor» en la lluita
antiterrorista de la legislatura, i va
remarcar la importància de la unitat política per fer front a aquesta
amenaça. En aquest sentit, va explicar que «encara queda molt
per fer, sobretot en matèria de
prevenció i serveis d'informació i
intel·ligència».
Els màxims dirigents del PP, el
PSOE, Ciutadans, Podem i UPyD

INDAGACIÓ

La justícia afganesa
investigarà l’atac
amb preferència
 El secretari d'Estat de Seguretat,
Francisco Martínez, va apuntar que
seran «amb preferència» les autoritats fiscals i judicials de l'Afganistan
les que hauran de dur a terme la investigació de l'atac terrorista a l'ambaixada espanyola a Kabul de divendres passat. «No hi ha cap dada
nova a donar sobre la investigació
de l'atac a l'ambaixada espanyola a
Kabul», va assenyalar, tot afegint
que, «de moment, l'Audiència Nacional ha iniciat aquestes investigacions, però lògicament seran amb
preferència les autoritats fiscals i judicials de l'Afganistan les que han
de dur a terme les mateixes». Martínez va retre homenatge als dos
agents del Cos Nacional de Policia
morts en l'atac i «als que per la seva
actuació en aquella circumstància
van protegir els altres, és a dir, als
policies d’aquest destacament que
han sobreviscut i que van ser veritables herois per protegir els seus
companys i la resta del personal de
l'ambaixada». EFE/DdG MADRID

van assistir al funeral dels dos
agents assassinats pels talibans a
l'ambaixada espanyola a Kabul,
una emotiva cerimònia religiosa

que va tenir lloc al complex policial de Canillas i va ser presidida
pels Reis.
Felip i Letizia van expressar el
seu condol i solidaritat als familiars
de les víctimes, entre ells dos nens,
tot just arribar a la plaça de les Províncies del recinte, habilitada per
al funeral, on el Rei va imposar
sengles Medalles d'Or al Mèrit
Policial als morts, que, després
de la missa, va lliurar a les seves famílies el president del Govern,
Mariano Rajoy.
Nombrosos dirigents polítics
Entre els dirigents polítics que
van acudir al funeral, oﬁciat per
l'arquebisbe castrense, Juan del
Río, hi havia el secretari general del
PSOE, Pedro Sánchez; el de Podem, Pablo Iglesias, acompanyat
per l’exJemad Julio Rodríguez,
candidat del seu partit; el president
de Ciutadans, Albert Rivera, i l'aspirant d'UPyD a la presidència
del Govern, Andrés Herzog.
Al costat de Rajoy, el ministre
d’Interior, Jorge Fernández Diaz, i
el secretari d'Estat de Seguretat,
Francisco Martínez, representaven
el Govern en aquesta cerimònia fúnebre, en què van estar presents
l'alcaldessa de Madrid, Manuela
Carmena, la defensora del Poble,
Soledad Becerril , i els presidents
autonòmics Cristina Cifuentes
(Comunitat de Madrid) i Juan Vicente Herrera (Castella i Lleó).
Vuit agents van portar cadascun

Un excap d’ETA revela que es va
reunir a Oslo amb un enviat del PP
 David Pla assegura que

ningú va voler rebre el
representant dels populars
quan va tornar a Espanya
VITÒRIA | DdG

L'excap d'ETA David Pla ha concedit des de presó una entrevista
al diari Gara en què assegura que
durant el temps que la cúpula de
la banda terrorista va estar a Oslo
sota protecció del govern noruec
van rebre la visita d'un enviat de
l'Executiu del PP. Afegeix que quan
aquest representant va tornar a
Madrid, «el Govern que l'havia
enviat no el va voler ni rebre».

David Pla, detingut el setembre
passat a França, fa un recorregut
per les gestions realitzades «en
aquests últims cinc anys» per ETA,
inclosos els 16 mesos entre 2012 i
2013 en els quals ell, Iratxe Sorzábal i Josu Ternera van estar en diferents fases al país nòrdic, segons diu, amb l'aprovació primer
de José Luis Rodríguez Zapatero i
«el consentiment», ja després, de
Mariano Rajoy.
Els representants de la banda
estaven, segons apunta, sota protecció del Govern del país en què
es trobaven, encara que no ha
volgut conﬁrmar si es tractava de
Noruega. Segons assegura, allà es
van entrevistar amb una dotzena

de personalitats internacionals de
diferents àmbits i, al ﬁnal, va arribar ﬁns i tot «un enviat del Govern
del PP». No obstant això, assenyala que, quan l'intermediari va
tornar a Madrid, l'Executiu que
l'havia enviat «no el va voler ni rebre». «Algú va ordenar parar», assenyala.
David Pla assegura tenir una
«sensació agredolça» pel que ha
passat des de 2011: «hem construït
un escenari polític ple d'oportunitats, però no estem de cap manera en el lloc que volíem». També indica que «el bloqueig al procés de resolució genera un context
difícil en què estem mostrant moltes mancances per avançar».

Els Reis van presidir el funeral pels policies morts a Kabul.

dels fèretres amb els cossos dels
agents assassinats, Isidre Gabino
San Martín Hernández i Jorge García Tudela, ﬁns al seu lloc davant
l'altar, on van romandre durant la
missa coberts per banderes d'Espanya, sobre les quals reposaven
les condecoracions i les gorres
policials de les víctimes.
En l'homilia, l'arquebisbe castrense va fer una crida a combatre
el terrorisme gihadista, que va deﬁnir com «una blasfèmia contra
Déu i la dignitat de les persones»
i «un mal diabòlic», que fa mal en
primer lloc «a les seves pròpies

creences» i que estén «la mort indiscriminada entre els innocents».
El millor homenatge que es pot
fer als policies morts és que els espanyols segueixin units davant de
les «múltiples cares del terrorisme
internacional», va destacar Del
Río, que va tenir un emocionat record per als dos agents «vilment
assassinats», dos servidors públics i «homes de bé», «espanyols
valents del Cos Nacional de Policia», les famílies dels quals desitjaven el seu retorn; uns «herois»
que «van buscar la pau» i «van trobar la guerra».

Púnica va facturar 60.000 € a
l’Executiu de Camps per uns
informes que no apareixen
VALÈNCIA | DdG

La Generalitat Valenciana, sota
la presidència de Francisco
Camps, va encarregar a l'empresa
de l’aconseguidor de la trama Púnica, Alejandro De Pedro, 16 informes per a tres conselleries pels
quals es van pagar 61.403 euros i
que no apareixen. La denúncia la
va fer el portaveu de Compromís
a les Corts, Fran Ferri, que ha
sol·licitat còpia d'aquests treballs,
«però em responen que no tenen
constància que existeixen».
En concret, des de la Conselleria d'Educació, amb l'expresident
de les Corts Alejandro Font de
Mora al capdavant, es van encar-

regar vuit informes a De Pedro. Des
de Medi Ambient, dirigida per
Juan Cotino, set, i un des Solidaritat amb el condemnat Rafael Blasco com a conseller. En total, 16 informes per valor de 61.403 euros.
«Són informes que mai es van
realitzar, De Pedro facturava a la
Generalitat i després feia la campanya per al PP», va assegurar
Ferri. Fonts de les conselleries
afectades expliquen que serà complicat que aquests treballs tinguin
un suport documental perquè es
tractava de contractes menors i alguns consistien en un resum de
premsa digital que es remetia per
correu electrònic.
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Moren tres
refugiats en
naufragar la seva
pastera a les
costes de Turquia

Tanquen 900 escoles a Los Angeles
per una amenaça de bomba

ANKARA/BRUSSEL·LES | EFE/DdG

LOS ANGELES | EFE/DdG

La guàrdia costanera turca va recuperar els cossos sense vida de
tres de les sis persones que van
desaparèixer després de naufragar
una embarcació davant la costa de
Kastelorizo, situada a només tres
quilòmetres de Turquia. La recerca es va iniciar després que els guardacostes turcs rescatessin cinc
persones a les seves aigües territorials i altres dotze en una zona de
roques de la seva costa. Els supervivents van informar de la falta de sis tripulants, de manera
que les autoritats turques van demanar la cooperació de les gregues, que continuen amb la recerca de les tres persones que encara romanen desaparegudes. Un
total de 684 persones han perdut
la vida aquest any en intentar arribar a Grècia des de les costes turques.
La Comissió Europea (CE) va
presentar una àmplia bateria de
mesures per fer front a la crisi de
refugiats i al terrorisme integrista,
que inclou poder decidir l'enviament de guàrdies europeus a les
fronteres exteriors mal protegides, encara que el país afectat no
ho demani. L'Executiu comunitari vol crear un cos europeu de guàrdies fronterers sobre la base de
l'Agència Europea de Control de
Fronteres Exteriors (Frontex).

Més de 900 escoles van ser tancades a la ciutat nord-americana
de Los Angeles a causa d'una amenaça de bomba rebuda a través
d’un correu electrònic. El cap de la
Policia de Los Angeles, Charlie
Beck, va dir que l'amenaça la van
rebre en un correu electrònic durant la nit diversos membres del
departament escolar del districte
de Los Angeles, la major xarxa
d'escoles públiques de Califòrnia,
que té matriculats a més de
700.000 estudiants. El correu electrònic va ser rastrejat a una adreça IP de la ciutat alemanya de
Frankfurt, encara que Beck va indicar que el lloc de procedència de
l'amenaça va poder ser falsejat i
que se sospita que el seu origen «és
molt més proper».
«Hem decidit tancar les nostres
escoles ﬁns que tinguem la certesa
que els nostres campus són segurs», va explicar el cap de la Policia d'Escoles de Los Angeles, Steve Zipperman. Els col·legis estan
gestionats pel districte escolar de
Los Angeles, el major sistema de
centres escolars públics de Califòrnia. Els alumnes que ja es trobaven a les escoles van ser enviats
de tornada a casa ﬁns a nou avís.
L'alcalde de Los Angeles, Eric
Garcetti, va defensar la decisió de
tancar més de 900 escoles públi-

 Les autoritats de Nova York van rebre el mateix avís i no van fer res en no considerar-lo creïble
JASON REDMOND/REUTERS

Cartell en una escola de Los Angeles que anunciava que ahir no hi hauria classes.

ques i va aﬁrmar esperar que, després de la investigació de les autoritats, la situació quedi «en res».
«La decisió de clausurar les escoles no la prenc jo, però l’avalo com
a alcalde d'aquesta ciutat», va explicar Garcetti. «Esperem que tot
això quedi en res, però sóc aquí per
donar suport a la mesura. La meva
prioritat és mantenir la ciutat seERNESTO MASTRASCUSA/EFE

La CDU de Merkel
aprova incloure
l’himne alemany
a la Constitució

gura», va afegir l'alcalde.
Zipperman va recordar que la
investigació segueix el seu curs i
que les escoles de l'àrea metropolitana romandran tancades ﬁns
que les autoritats completin la
inspecció de tots els campus. El
cap policial va assegurar que el
contingut del correu electrònic
amenaçava diverses escoles amb

Absolen Marine Le Pen del
delicte d’incitació a l’odi per
una aﬁrmació en un míting

BERLÍN | EFE/DdG

PARÍS | EFE/DdG

La Unió Cristianodemòcrata
(CDU), el partit que presideix la
cancellera alemanya, Angela Merkel, va aprovar la inclusió de l'himne nacional en la Constitució del
país, qüestió que durant dècades
es va evitar per raons històriques.
El congrés de la CDU, que es va
tancar a la ciutat de Karlsruhe
(sud-oest), va donar suport a una
proposta perquè el Govern federal
impulsi la inclusió d'aquesta menció a l'himne a l'article 22 de la Carta Magna, que ﬁns ara es limitava
a deﬁnir els colors de la bandera.
«L'himne nacional de la República Federal d'Alemanya és la tercera estrofa de la Cançó dels Alemanys amb el text d'August Hoffmann von Fallersleben i la melodia de Joseph Haynd», estableix la
moció aprovada per la CDU. Amb
això es pretén pal·liar l'actual exclusió de l'himne, decidida en els
anys fundacionals de la RFA per
evitar connotacions negatives.

La líder ultradretana francesa
Marine Le Pen va ser absolta de l’acusació d'incitació a l'odi per haver comparat durant un míting el
2010 les pregàries de carrer musulmanes amb l'ocupació de França pels nazis durant la Segona
Guerra Mundial. Durant un acte a
Lió, a l'est del país, a la campanya
per a la presidència del Front Nacional (FN), Le Pen va assegurar
que les pregàries musulmanes als
carrers de les ciutats constitueixen
«una ocupació de parts del territori». «És veritat que no hi ha blindats, ni soldats, però perjudica els
habitants», va afegir.
Aquelles paraules van provocar
que diverses organitzacions antiracistes interposessin una denúncia per «provocació a la discriminació, a la violència i a l'odi»,
una novetat en la seva ﬁtxa judicial,
i delicte que pot ser penat amb ﬁns
a un any de presó i 45.000 euros de
multa.

Els representants de les dues delegacions encaixen les mans.

El Govern colombià i les FARC
signen l’acord sobre les víctimes
L’HAVANA | EFE/DdG

Els negociadors del Govern colombià i de la guerrilla deles FARC
van signar a l'Havana l'acord sobre
les víctimes del conﬂicte, que inclou un sistema integral per a la reparació, justícia, veritat i garanties
de no repetició. Els caps dels equips de pau de les dues parts, Humberto de la Calle (Govern) i Iván
Márquez (FARC) van rubricar el

document, que també va ser subscrit pels representants dels països
garants del procés, Cuba i Noruega, i dels estats acompanyants,
Xile i Veneçuela.
Les parts destaquen que la declaració és un «pas fonamental d'avanç» per a la construcció d'una
pau estable i duradora i per posar
ﬁ a un conﬂicte armat que ha durat més de mig segle.

«artefactes explosius, fusells d'assalt i pistoles automàtiques». Per
això, el superintendent del departament escolar, Ramon Cortinas, va prendre la decisió de tancar totes les escoles públiques tot
i que la ciutat de Nova York va rebre la mateixa amenaça i les seves
autoritats van descartar prendre
mesures en no veure-la creïble.

Diputada del Parlament Europeu, la Justícia francesa va haver de
demanar a l'eurocambra que aixequés la seva immunitat, cosa que
va fer el juliol de 2013.
Els jutges de Lió van decidir
seguir l'opinió de la Fiscalia, que
durant l'audiència que va tenir
lloc el passat 20 d'octubre es va
pronunciar a favor de l'absolució.
El Ministeri Públic va considerar
que Le Pen no es referia amb les
seves paraules al conjunt de la
comunitat musulmana, sinó a la
minoria d'aquesta que ocupava els
carrers del país.
Va ser la primera vegada que
Marine Le Pen va haver de comparèixer per incitació a l'odi, tot i
que ja ho ha fet per difamació en
el passat. El procés va tenir lloc tres
setmanes abans de les eleccions
regionals i el seu veredicte es va conèixer dos dies després de la segona volta d'aquests comicis, en els
quals els candidats de l'extrema
dreta no van aconseguir cap regió.
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■ Diari de Girona
CORREU ELECTRÒNIC

esports.diaridegirona@epi.es

Jordi Roura
GIRONA

La temporada passada havia de
ser sabàtica per a Roberto Íñiguez,
un cop tancada una etapa de dos
anys a Turquia, dirigint el Fenerbahçe. Es va instal·lar a Girona per
acompanyar-hi el seu ﬁll, Pablo, futbolista que va jugar a Montilivi cedit pel Vila-real, però va acabar assegut a la banqueta de l’Spar Citylift gairebé sense pensar-s’ho després de la sortida de Ramon Jordana. Amb Íñiguez, l’Uni no va
perdre cap partit i es va acabar
proclamant-se campió de la Lliga
Femenina derrotant el Perfumerías
Avenida. Tot i tenir una oferta per
continuar, l’Orenburg li va fer una
proposta econòmica irrebutjable.
Als 48 anys avui torna a Fontajau liderant un poderós equip rus que
aspira a tot, amb jugadores com
Kayla McBride, Dewana Bonner o
la catalana Anna Cruz, per enfrontar-se a aquell Uni que va ajudar a fer gran fa vuit mesos. Atén el
Diari de Girona just després d’esmorzar i abans de fer una visita
llampec al Barri Vell amb els membres del seu cos tècnic.
P Hi ha pensat gaire en el seu
retorn a Fontajau? Quines sensacions tindrà?
R No ho sé... ahir (dilluns al vespre)
em vaig sentir una mica estrany
quan vaig arribar i vaig veure el segon entrenador de l’Uni, el xòfer de
l’autocar... em vaig sentir una mica
estrany, com si arribés a casa sense ser de casa. Tampoc he tingut gaire temps per pensar-hi. Venim de
Bèlgica, hem estat gairebé 10 dies
fora de casa perquè també vam jugar un partit de lliga molt dur a
Moscou contra l’Spartak, o sigui
que és a partir d’aquest matí (ahir)
quan he començat a pensar on
sóc, quin partit he de preparar i la
il·lusió que em fa jugar-lo. Però no
tinc cap expectativa ni exigència
amb ningú. Qui vulgui venir a Fontajau que vingui. La gent ja sap què
penso de l’aﬁció, del club i de la ciutat i no cal repetir-ho mil cops.
P Va ser una estada breu, la seva,
de només dos mesos (de ﬁnals de
febrer a ﬁnals d’abril) però intensa.
R Ja ho diu el refrany: «El que és bo
com més curt millor». Sí, la veritat
és que sí, que va ser intens. Però tot
i això tot el que va passar la temporada passada jo ho vaig dur amb
molta naturalitat. Va ser molt maco
perquè vam aconseguir moltes
més coses que un títol de lliga.
Aquell últim partit, més enllà de l’alegria de les jugadores i del club,
d’haver classiﬁcat l’Uni per l’Eurolliga, també vam aconseguir omplir el pavelló i que hi hagués gent
que es quedés a fora. Encara tinc la
foto al meu mòbil, i la miro molt sovint. Allò ho vaig valorar molt.
Quan et dediques al bàsquet amb
passió i veus també aquella mateixa
passió en la gent és molt enriquidor.
Això al ﬁnal és el que t’omple, recordes més aquestes coses que el
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LA PANTALLA ESPORTIVA
Copa del Rei. Athletic-Linares
Copa del Rei. R. Societat-Las Palmas
Eurolliga. Spar Citylift Girona-Orenburg

C+Liga
C+Liga
TV Girona

ESPORTS

20.00
21.00
20.00

Roberto Íñiguez
Entrenador del Nadezhda Orenburg. El 23 d’abril passat Roberto Íñiguez celebrava a
Fontajau el primer títol de lliga de l’Uni Girona, conquerit amb ell a la banqueta. Vuit mesos
després torna per enfrontar-se a l’Spar Citylift al comandament d’un poderós equip rus.

«Miro sovint la foto que
duc al mòbil de Fontajau
ple el dia del títol de lliga»
MARC MARTÍ

Roberto Íñiguez,
durant l’entrenament
d’ahir de l’Orenburg a
Fontajau.

Ortega veu el partit com una bona
forma de preparar la final de Salamanca
GIRONA | J.R.

Els ànims, de mica en mica, van
recuperant-se a l’Spar Citylift després que dues derrotes seguides
a la Lliga han entelat allò que només fa unes setmanes, classiﬁcarse per a la Copa de la Reina,
semblava impossible de deixar escapar. Ahir el tècnic Miguel Ángel
Ortega no amagava que l’Uni s’hi
juga més a Salamanca dissabte
que no pas avui a Fontajau contra l’Orenburg però tot i això tampoc considerava una «nosa» la
cita de l’Eurolliga. «Sempre
agrada més jugar que no pas entrenar. Tenim l’oportunitat
d’enfrontar-nos a un gran equip
i ens pot servir per guanyar el setítol.
P Què més el va omplir?
R Passar aquella temporada al
costat del meu ﬁll, que jugava al Girona, i la gent. Vaig deixar molts
amics a Girona, és un plaer tornarhi per retrobar-los. És clar que haig

Bàsquet

EL PARTIT

FEMENÍ

SPAR CITYLIFT-ORENBURG
u Fontajau.

 20.00. diaridegirona.cat

güent partit», reﬂexionava ahir el
tècnic.
Ortega va tornar a lamentar la
pèrdua de tres jugadores clau
(Carbó i Spanou per lesió, i Gray
perquè va rebre una millor oferta de l’Agü Spor) i va recordar que
contra el Mann Filter «vam fer
moltes coses bé però ens va faltar
encert». Tot i la falta d’efectius el
tècnic va assegurar que dissabte
aniran a Salamanca a guanyar i a
classiﬁcar-se per a la Copa.
d’intentar estar estable perquè tinc
un partit molt important.
P Hi ha algú a qui li faci especial
il·lusió retrobar?
R Tota la gent amb qui vaig compartir moments la temporada passada. Leandro (el seu segon entre-

EUROLLIGA
GRUP B

Castors Braine-Wisla

65-74

AGÜ Spor-Praga

17.00

Ekaterinburg-Bourges

15.00

SPAR CITYLIFT GIRONA- Nadezhda

20.00

uClassificació

Ekaterinburg

7

6

1

498

Nadezhda Orenburg

7

5

2

450

446
398

Praga

7

4

3

463

387

Agü Spor

7

4

3

463

445

Bourges

7

3

4

408

421

Wisla

8

4

4

498

552

Castors Braine

8

2

6

488

535

SPAR CITYLIFT

7

1

6

393

477

nador, que segueix al cos tècnic),
Laura Antoja, Vicenç (el delegat),
Pere Puig (director esportiu), Noe
(Jordana), Vita (Kuktiene), tota la
directiva... i segur que me’n deixo
molts. La meva relació amb la gent
va ser molt bona i natural.

P Li ha costat gaire adaptar-se a la
vida a Orenburg?
R Jo ja sabia on anava, coneixia
Rússia d’haver-hi jugat diverses
vegades. Jo era dels que deia que no
entrenaria mai allà però va sortir
una oportunitat esportiva i econòmica tan bona que el meu agent
m’hauria mort si hagués rebutjat.
Per mi és un repte, aprenent a
marxes forçades, però estic content.
Hi ha un bon equip. Sé el que és
Orenburg, que només puc anar
en cotxe de casa al pavelló a entrenar i d’allà de nou cap a casa perquè al carrer no s’hi pot estar. Hi fa
molt fred, és ple de gel i tot és fosc.
P L’Orenburg és segon de grup a
l’Eurolliga. El partit contra l’Uni és
vital. En canvi per a les gir0nines
la seva ﬁnal és dissabte a Salamanca. Hi haurà partit?
R Segur que hi haurà partit! No
me’n reﬁo ni un pèl de l’Uni. Quan
jugues amb poca pressió practiques
un millor bàsquet i això em preocupa. És evident que l’Uni la pressió la té dissabte, però pot ser que
això els faci jugar millor contra
nosaltres que a Salamanca. Girona
no hi té res a perdre. Si s’acaben
classiﬁcant per a l’Eurocup ja serà
un èxit per a elles perquè a la segona competició europea s’hi poden adaptar molt bé. Nosaltres
hem de preparar el partit amb tota
la seriositat perquè és importantíssim. Comença la segona volta i
hem d’estar concentradíssims.
P La diferència entre l’Spar Citylift i el Nadezhda és més gran que
les quatre victòries que els separen ara en la classiﬁcació?
R No ho sé... nosaltres tenim quatre estrangeres, de bon nivell, però
quatre. Els nostres rivals en tenen
moltes més. Segurament molts
creuen que com que som un equip
rus tenim molt poder. Som el que
som, l’equip està creixent i cada cop
té més personalitat. Però també tenim moltes jugadores nacionals,
noies russes que han arribat d’equips de segona ﬁla. No disposem d’una plantilla que espanti.
P Li ho deia en l’aspecte esportiu
però també de club.
R No es pensi, a nivell de club l’Orenburg també funciona com una
família. No és el típic equips rus
com l’Ekaterinburg, que és un gran
transatlàtic. El nostre és un club que
està bé, que es pot permetre gastar
diners per pagar una jugadora com
Dewana Bonner, però hi ha el que
hi ha. A partir d’aquí no hi ha despeses extra.
P Per a l’Uni, perdre gairebé de
cop Gray i Spanou ha sigut una patacada massa forta? Com veu l’equip abans de jugar-se el bitllet per
a la Copa a Salamanca?
R No vull parlar gaire del Girona
perquè se’m podria malinterpretar.
Dit això, quan se te’n va Gray i se’t
lesiona Spanou, ho notes. Però no
et queda més remei que no plorar,
serrar les dents i seguir. Segueixo
l’Uni a la lliga des de la distància. I
penso que el que han de fer dissabte és anar a Salamanca a guanyar. Si hi van amb aquesta mentalitat, el que vingui, vindrà.
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 L’ACTUALITAT BLANC-I-VERMELLA
ANIOL RESCLOSA

Pere Pons i
Aday estaran
de baixa tres
setmanes
 Es confirma que tots dos jugadors, amb una

lesió muscular, seran baixa per viatjar a Palma,
on podrien arribar Rubén Sobrino i Javi Álamo
GIRONA | CARLES ROSELL

Pere Pons està fet d’una altra
pasta. Té 22 anys, en porta ja uns
quants jugant a un alt nivell i, ﬁns
ara, no sabia el que era patir una lesió greu. Com a mínim, una que l’obligués a aturar-se a mitja temporada. Uns cursos enrere, s’havia
fet mal al quàdriceps, però la Lliga
encara no havia començat. Ha arribat ara, just quan el Girona viu un
dels seus moments més difícils
dels darrers mesos, quan Pere Pons
ha hagut de prémer el pedal del fre.
Una punxada a la qual dissabte no
va donar gaire importància s’ha
convertit en una ruptura de ﬁbres
que l’obligarà a aturar-se. El club ﬁxa
el període de recuperació en tres
setmanes, però el de Sant Martí Vell
vol tornar al més aviat possible. Si
pot ser, per enfrontar-se el dia 4 al
Valladolid a l’estadi de Montilivi. No
és l’única baixa per al partit de
Palma. Tampoc hi serà Aday Benítez. El vallesà va lesionar-se en el fatídic duel amb l’Elx, també té una
ruptura muscular i en té, igualment, per tres setmanes.
«És una mala manera d’acabar
l’any», diu Pere Pons. Pel seu to, se’l
nota resignat. No li queda cap altra
sortida: s’ha vist obligat a frenar en
sec, a descansar i a passar els Nadal recuperant-se d’una lesió que va
aparèixer del no-res. «Quan havia
passat un quart d’hora o potser vint
minuts, vaig esprintar per fer una
cobertura. Llavors vaig notar una
punxada». Algú altra potser s’hau-

ria aturat en sec. Un altre, hauria mirat cap a la banqueta, demanant el
canvi. Ell no. «No m’he lesionat mai.
No havia sentit una sensació com
aquesta. Vaig intentar aguantar,
però el dolor anava més». Fins que
al descans, es va optar per la prudència. «Entre el metge i el cos
tècnic vam veure que hi podia haver un trencament i vam decidir parar. Jo sempre vull jugar, però en situacions així s’ha de tenir cap».
Tot i aquest discurs, el gironí és
el primer que està fastiguejat. Primer, perquè no va poder jugar la segona meitat del Girona-Elx. I segon,
perquè ara en té per unes setmanes
de baixa. «És el que toca. Si notes
una punxada així, s’ha de descansar. Vull jugar sempre i en calent no
sóc gaire conscient del que em pot
passar, però la part positiva és que
tinc les vacances de Nadal per recuperar-me bé».
Perquè si bé té molt clar que dissabte, a Palma, no podrà jugar,
Pere Pons vol prémer l’accelerador
per reaparèixer al més aviat possible. «Intentaré estar disponible per
al dia 4», assegura. El club ha parlat de tres setmanes de baixa, però
ell espera escurçar els terminis.
«Tinc temps per recuperar-me i
no em poso cap mena de pressió».
Jugar contra el Valladolid li passa pel
cap, però tampoc vol obsessionarse. El que li sap més greu és perdre’s
el duel contra el Mallorca. Una cita
important, sobretot ara que els resultats no acompanyen. «Sabem

Pere Pons és travat per darrere per Pulido, jugador de l’Albacete.

DECLARACIONS

PERE PONS
MIGCAMPISTA DEL GIRONA FC

És una mala manera
d’acabar l’any. Mai m’havia
lesionat i és una sensació nova
per a mi. Són coses que poden
passar i tampoc és tan greu.
Aprofitaré les vacances per
tractar-me bé i tornar al màxim»

«

Em perdo el partit de
Mallorca segur i tinc tot el
Nadal per recuperar-me i mirar
d’arribar pel dia 4. No em poso
cap pressió, però m’agradaria
ser-hi per ajudar l’equip»

«

Les oficines de estaran
obertes avui fins a les 12
perquè treballadors i plantilla
celebren el dinar de Nadal

que estem avall i que el moment és
complicat. Hem de seguir competint com ﬁns ara. Estem jugant bé
i només ens cal més encert de cara
a porta», reﬂexiona. Creu que seria
«una mala manera d’acabar l’any»

perdre aquest dissabte, pel que
prefereix una visió més optimista:
«Estem passant una mala dinàmica, però al vestidor tothom està
molt unit. Anem amb la mateixa
idea, la de seguir treballant i donar
un plus. Si la pilota vol entrar, tornarem amb els tres punts, marxarem de vacances amb molt bon sabor de boca i entrarem al 2016
amb una altra mentalitat».
Pere Pons, com és normal, no va
entrenar-se ahir al costat dels seus
companys a Peralada. Tampoc ho
va fer Aday Benítez. Tots dos en tenen per tres setmanes, pel que estan completament descartats pel
partit contra el Mallorca. Qui hi podria arribar és Javi Álamo, tot i que
el canari va acabar la darrera jornada amb un esquinç de grau 1-2
al lligament lateral intern del genoll
esquerre. Ahir va desplaçar-se amb
la resta de la plantilla a terres empordaneses; no va completar la
sessió, però la seva presència és un
bon senyal. També hi era Rubén Sobrino, que tampoc va treballar al
cent per cent. Tots dos podrien estar en concidions de viatjar cap a
Palma a ﬁnals de setmana. Qui no
ho farà és Richy Álvarez, lesionat i
amb un temps de baixa d’unes sis
setmanes.

APUNTS

RCD MALLORCA
Michael Pereira no jugarà per
culpa d’una gastroenteritis
Pepe Gálvez, entrenador del
Mallorca, no podrà comptar
amb el francès Michael Pereira, afectat per una gastroenteritis. Són dubte Brandon i Coro, que arrosseguen
molèsties musculars.



HORARIS
El Girona rebrà el Ponferradina el
diumenge 17 de gener a les 5
De la seva banda, el Llagostera
visitarà Saragossa el dissabte
dia 16 a partir de les 6 de la tarda.



JORNADA 21

16 i 17 de gener
Saragossa-LLAGOSTERA
Tenerife-Bilbao Athletic
Albacete-Numància
Elx-Alcorcón
Osasuna-Oviedo
Mallorca-Valladolid
Alabès-Nàstic
GIRONA-Ponferradina
Leganés-Mirandés
Lugo-Osca
Almeria-Còrdova

18:00 (16/1)
18:00 (16/1)
18:00 (16/1)
18:00 (16/1)
20:15 (16/1)
12:00 (17/1)
17:00 (17/1)
18:00 (17/1)
17:00 (17/1)
17:00 (17/1)
19:15 (17/1)

EL RIVAL - RCD MALLORCA

«No estem en una
situació còmoda, hem
de guanyar el Girona»
 Fa uns mesos, a Mallorca es fregaven les mans. Sabien que havien
fet una mala temporada. Després de
patir durant bona part de l’any, s’esperava amb molta il·lusió el curs següent. Fitxatges estrella i un projecte ambiciós per pujar a Primera eren
les promeses que arribaven des de
dalt i la majoria, dins i fora del club,
s’ho començaven a creure. La realitat, però, és ben diferent i parla d’un
Mallorca en descens que no se n’a-

caba de sortir. Per això, tancar el
2015 amb una victòria a casa és el
primer cas que des del vestidor balear es vol fer per intentar començar
a mirar cap amunt. Aquest era el
missatge que es va encarregar de
transmetre ahir Damià Sabater. El
jove migcampista va explicar que
l’equip està necessitat de punts,
que tots estan de part de l’entrenador Pepe Gálvez i que superar el Girona és l’única prioritat.
«El grup està tocat per l’última
derrota, però ens estem entrenant
bé i pensant en el proper partit. No
encarem la cita contra el Girona amb
por. Sortirem a guanyar amb valen-

Damià Sabater, ahir a la Ciutat Esportiva del Mallorca. RCD MALLORCA

tia. La nostra situació no és gens còmoda i necessitem aquests tres
punts», van ser algunes de les paraules que el mallorquí va deixar
anar davant els mitjans.
«Estic content amb Pepe (Gálvez)
com també ho estava amb Chapi
(Ferrer), tot i que sembla que ara
anem una mica millor», va respondre quan se li va preguntar pel tècnic, el segon que té l’equip aquesta
temporada. «Tenim una bona plantilla i l’equip ha de creure en les seves
possibilitats. La mala sort no ha de
ser una excusa. Toca cambiar la dinàmica i això només depèn dels jugadors», va afegir. C.R. PALMA/GIRONA
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Quatre anys
sense saber
què és arribar
al Nadal amb
una victòria
 Des del 3-2 al Nàstic del 2011 que el Girona

no es planta guanyant a l’aturada de la lliga
 Durant aquest segle, s’ha arribat al final

d’any amb més victòries que no pas derrotes
GIRONA | CARLES ROSELL

El futbol està ple de casualitats.
És un esport imprevisible, capaç de
sorprendre a qualsevol. Fa només
dues temporades, a punt per tancar-se el 2013, el Girona destituïa
a Ricardo Rodríguez després de
caure eliminat a la Copa del Rei a
mans del Getafe. Javi López n’era
el successor i la seva estrena, en
l’últim partit de l’any, era a Palma.
Aquella tarda, l’equip va tornar a
perdre (2-0) i va caure per primer
cop en descens. Una crua manera d’arribar al Nadal. Dos anys
després, la història es pot repetir.
Només en part, però de paral·lelismes n’hi ha uns quants: el Girona no acaba de rutllar, visitarà el
Mallorca aquest dissabte abans
de les vacances i pot caure en
descens si perd. Si ho fa, mantindrà la mala fortuna que durant
aquests últims cursos l’acompanya
per aquestes mateixes dates. Perquè, si bé durant aquest segle ha
guanyat més que no pas ha perdut
el darrer partit de l’any, ja fa massa temps que no clou el primer
tram de la temporada amb una
alegria.
Concretament, quatre anys. Va
ser el 2011 l’última vegada que els
gironins van guanyar abans de la
tradicional aturada de la competició. En aquella ocasió, Raül Agné
era l’entrenador, el rival el Nàstic i
l’escenari, Montilivi. 3-2 ﬁnal, però
els blanc-i-vermells seguien en
descens i no s’acabarien salvant
ﬁns a la part ﬁnal del campionat.
Després d’aquell triomf, s’han
col·leccionat un parell d’empats i
una desfeta. La derrota, l’abans esmentada a Palma. I les igualades,
contra l’Alabès a l’estadi (2-2) i al
camp del Barça B en una remuntada increïble (4-4).
Si bé durant aquests últims cursos tancar l’any no se li ha donat
massa bé al Girona, millor han estat els resultats si es fa una mica
més de memòria. Tot i perdre al

COM TANCA L’ANY EL GIRONA?
ELS PARTITS D’AQUEST SEGLE

Partit (temporada)

Resultat

Mallorca-Girona (2aA: 15/16)
Girona-Alabès (2aA: 14/15)
Mallorca-Girona (2aA: 13/14)
Barça B-Girona (2aA: 12/13)
Girona-Nàstic (2aA: 11/12)
Xerez-Girona (2aA: 10/11)
Girona-Elx (2aA: 09/10)
Girona-Castelló (2aA: 08/09)
Girona-Gavà (2aB: 07/08)
Prat-Girona (3a: 06/07)
Rapitenca-Girona (3a: 05/06)
Peña Sport-Girona (2aB: 04/05)
Girona-Novelda (2aB: 03/04)
Girona-Prat (3a: 02/03)
Girona-Andorra (3a: 01/02)
Tortosa-Girona (3a: 00/01)

?
2-2
2-0
4-4
3-2
3-1
3-2
1-0
0-0
5-1
1-3
4-3
4-1
3-1
1-0
0-0

camp del Xerez a ﬁnals del 2010 en
una nit per oblidar (3-1), el cert és
que durant els tres anys anteriors
no es va comptabilitzar cap derrota: 3-2 amb l’Elx i 1-0 amb el Castelló a Segona A, a banda d’un 00 amb el Gavà a Segona B, l’any de
l’ascens.
Ara bé, també hi ha hagut alguna desil·lusió. I de grosses, com
la que es va viure al camp del Prat
a ﬁnals del 2006, amb un contundent 5-1 en contra. O la desfeta
amb el Peña Sport per 4-3, el 2004.
En la resta d’ocasions s’ha pogut
esgarrapar punts. Es va guanyar a
Sant Carles de la Ràpita el 2005 (13), mentre que es va sumar un empat ben a prop, a Tortosa, el 2000.
Els resultats restants, tot victòries:
4-1 al Novelda (2003), 3-1 al Prat
(2002) i 1-0 a l’Andorra (2001).
Això fa que, al llarg d’aquest
segle XXI, el Girona hagi tancat l’any en 16 ocasions. El balanç ha estat irregular, però amb més bons
resultats que no pas dolents. S’ha
guanyat en c7 ocasions, s’han encaixat 4 derrotes i d’empats n’hi ha
hagut 5.

La plantilla gaudirà d’una setmana
de vacances des d’aquest diumenge
GIRONA FC

Després del partit de Palma
els jugadors tindran uns
dies de festa fins el proper
dilluns 28 de desembre
C.R. | GIRONA

Entrenar-se, viatjar, jugar i descansar. Aquest és el pla previst per
aquesta mateixa setmana per a la
primera plantilla del Girona, que
encara la recta ﬁnal d’aquest 2015
amb certes urgències, però també conscient que les vacances de
Nadal són a tocar. Un període
perfecte per desconnectar, carregar piles i tornar així amb més for-

ça per encarar el segon tram de la
temporada amb garanties. Després de l’entrenament d’ahir celebrat a Peralada, l’equip es torna
a exercitar aquest matí a les instal·lacions de Montilivi, demà ho
farà a Vilablareix i divendres tornarà a l’estadi per fer l’última sessió abans de viatjar cap a Palma.
Dissabte, a les 6 de la tarda, està
previst el darrer partit de l’any: serà
al camp del Mallorca, una cita important per escapar de la part
baixa perquè una derrota condemnaria als blanc-i-vermells a
caure en posicions de descens.
Just després del matx, la plantilla i el cos tècnic començaran un
breu període de vacances per a les

festes de Nadal. Seran 8 dies perquè els membres del vestidor
desconnectin, marxin cap a casa
seva i passin aquests dies amb els
seus. Del 20 al 27 d’aquest mes de
desembre, jugadors i tècnics estaran de vacances. No serà ﬁns el
dilluns dia 28 que la plantilla tornarà als entrenaments. Encara
no hi ha pla de treball per a la primera última setmana de l’any,
però el que sembla clar és que tornaran a aparèixer les sessions
doble: tornar a agafar el ritme
després d’una setmana de descans serà la gran prioritat del cos
tècnic. La primera cita del 2016
serà el dilluns 4 de gener contra el
Valladolid.
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Eliminats
amb el cap
molt alt
 Un seriós Llagostera es queda a un gol de forçar la pròrroga

a Riazor contra un Deportivo de la Corunya que acaba demanant l’hora
CLAUS

LA CRÒNICA

R

Gols

 Targeta groga  Targeta vermella

EL PARTIT

DdG | LA CORUNYA/GIRONA

emuntar l’1-2 de l’anada i eliminar el deportivo era una «missió impossible» tal
com havia assegurat Oriol alsina
dilluns. Tenia raó sí, però l’habilitat que té el llagostera de fer realitat els els impossibles va estar a
punt de convertir el partit d’ahir en
una altra nit màgica dels blaugrana. a riazor, no hi havia res a perdre i, de fet, jugadors i tècnics havien destacat que el partit més importantde la setmana era el de
diumenge contra el mirandés. ara
bé, després l’essència del llagostera va aparèixer al darrer quart
d’hora per posar contra les cordes
tot un dépor, que va acabar demanant l’hora per no haver de jugar la pròrroga. el gol de Jordi lópez de penal (m.78) igualava l’inicial de Juan domínguez i deixava
els gironins a un gol d’igualar l’eliminatòria. si bé és cert que el dépor havia perdonat molt abans la
sentència, també ho és que amb 11 mosquito va tenir una bona ocasió per dur el partit a la pròrroga.
els d’alsina surten de riazor eliminats però amb el cap ben alt i el
més imporatnt, reforçats amb vistes a la lliga on ara tenen el repte
de mantenir la imatge d’intensitat
i solidaritat que van mostrar ahir
i que de ben segur és el camí cap
a la salvació.
alsina ja ho havia mig assajat a
còrdova i ahir hi va tornar. si els resultats no arriben cal buscar solucions o alternatives per mirar de
fer més mal als rivals. el tècnic dels
gironins ha decidit modiﬁcar el 44-2 habitual per passar a poblar
més el mig del camp amb un teòric 4-1-4-1. sense res a perdre-hi,
riazor era un bon escenari per posar en pràctica el nou sistema.
així, amb Tito com a engrenatge,

Remats

1

JUGADOR

TARGETES

25 Manu Fernández
2

Manuel Pablo 

18 Saúl García
27 Rober Suárez
23 Lopo
5

Medunjanin

20 Jonathan Rodríguez
21 Luis Alberto
30 Cardoso

1

7
1
12
15
17
19
28

Lucas Pérez
Lux (p.s.)
Sidnei
Laure
Fede Cartabia
Fajr
Óscar Pinchi

JUGADOR

Gols: Min.22. Rodríguez remata
bombejat de cap per sobre del travesser. Min.35. Ratti salva un u
contra u amb Luis Alberto. Min.40.
Rosca de Luis Alberto desviada
per poc. Min.63. Jugada personal
de Rodríguez que salva Ratti.
Min.69. Gol de Domínguez en un
córner. Min.74, Xut de Luis Alberto
massa alt.

LES JUGADES D’ATAC

RESERVES
TARGETES

30 Ratti
7

65’Fede Cartabia 91’
per Cardoso
72’Fayçal Fajr per
Mosquera
76’Óscar Pinchi per Luis
Alberto

LLAGOSTERA

TITULARS
N.

SUBSTITUCIONS

LA BANQUETA

Mosquera

10 Juan Domínguez
8

Jordi Masó, que va
sortir a la segona
part, lluita amb
Óscar Pinchi.

RESERVES

TITULARS
N.

LES JUGADES D’ATAC

DEPORTIVO

Querol

SUBSTITUCIONS

46’Imaz per Ríos
60’Pitu per Tito
71’Masó per Aimar

25 De los Reyes
2

Aimar

5

Jorge García

7

Tito

4

Jordi López 

LA BANQUETA

8
1
12
11
19
21
24

23 Ríos
18 Mosquito
20 Juanto Ortuño

Pitu
Moragón (p.s.)
Masó
Enric Pi
Fran Cruz
Imaz
Escassi

42’

Gol: Min.28. Centrada de Ríos que
Rober Suárez és a punt d’introduirse a gol. Min.74. Rematada de
Querol que atura Manu Fernaández. Min.74, De los Reyes no
aprofita una pilota morta dins l’àrea. Min.78. Gol de Jordi López de
penal. Min.84. Mosquito, forçat,
remata molt alt.

 GOLS: 1-0, m.69, Juan Domínguez; 1-1, m.78, Jordi López (penal).
 ÀRBITRE: Bikandi Garrido (Col·legi Basc).
 ESTADI: 11.408 espectadors a Riazor  PARTIT D’ANADA: 1-2. Total eliminatòria: (3-2).

escudat per Jordi lópez i ríos als
interiors i amb Juanto Ortuño i
Giva un pèl més escorats a les
bandes, el llagostera es va plantar
al terreny de joc a l’expectativa.
conscients de la diﬁcultat de de remuntar l’1-2 de l’anada, els gironins es van mostrar conservadors
cedint la pilota sense cap mania al
dépor. els gallecs van dominar de
dalt a baix la primera part i també
van gaudir de les millors ocasions.
la més clara segurament un u

contra u, en què ratti va guanyar
la partida a luis alberto. l’extrem
andalús era l’home més perillós
del dépor i ho provaria de nou
amb una rosca enverinada.
el gol de la tranquil·litat per al
dépor no arribava i el llagostera
es va anar traient la por. sense voler discutir la possessió, els gironins
s’atrevien a sortir al contracop i ho
feien amb prou perill. així, en una
contra iniciada per Juanto arribaria l’acció més clara dels llagoste-

rencs, després que rober estigués
a punt de fer-se un autogol en refusar una centrada de ríos. el dépor estava avisat. Per si de cas. seria l’única acció d’atac clara del llagostera en tota una primera part en
què als gironins els va mancar
precisió en la penúltima passada.
el guió no estava previst que
canviés gaire a la segona part. el
dépor seguia sense posar cinquena. Tot i això, van ser els gironins amb una centrada de mos-

quito que es va passejar per l’àrea
petita sense trobar rematador qui
va fer el primer avís. malgrat tot,
cada cop els costava més als d’alsina sortir amb perill al contracop.
el dépor ho provaria amb xuts llunyans desviats i amb una jugada
individual de Jonathan rodríguez
salvaria ratti ben col·locat. alsina
se la jugaria amb l’entrada de Pitu
per Tito però al cap de poc, Juan
domínguez, lliure de marca, va rematar un córner a gol, que sen-
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LA OPINIÓN DE LA CORUÑA

ELS JUGADORS

JORDI LÓPEZ
MIGCAMPISTA DEL LLAGOSTERA

Sabíem que si fèiem un
gol tindríem les nostres
opcions perquè encara que ells
fossin el Dépor i nosaltres el
Llagostera, en futbol pot passar
de tot. A la segona part hem
tingut una mica més de control
i després de l’1-1, els hem
generat problemes fins al final»

«

DAVID QUEROL
MIGCAMPISTA DEL LLAGOSTERA

L’any passat al camp
del Betis ja vaig jugar
de lateral i m’hi trobo bé.
Ho havíem assajat durant la
setmana. Hem sabut jugar
molt bé amb l’1-1 i fins i tot
hem tingut ocasions d’Imaz i
Mosquito per fer l’1-2»

«

NICO RATTI
PORTER DEL LLAGOSTERA

És un plaer jugar en
camps així. Ja vaig
poder-ho fer a la Romareda i
avui aquí. He demanat la
samarreta a Jonás Gutiérrez»

«

JUAN DOMÍNGUEZ
MIGCAMPISTA DEL DEPORTIVO DE LA CORUNYA

Sabíem que seria un partit
complicat i així ha estat.
Als últims minuts hem passat
alguna angúnia però a base de
treball ens n’hem sortit»

«

LA OPINIÓN DE LA CORUNYA

LA DADA
Mosquito reapareix després
de dos mesos sense comptar
El davanter brasiler va tornar a
1 gaudir de minuts ahir a Riazor
després de dos mesos sense fer-ho.
Amb només tres presències a la Lliga i amb la d’ahir quatre a la Copa, el
brasiler és un dels jugadors menys
utilitzats per Oriol Alsina aquest
curs. Les seves darreres aparicions
van ser a Rubí a la Copa Catalunya i
a la Romareda a la Copa del Rei.

Querol i Ratti
intenten
frenar
Cardoso.

tenciava, si no ho estava ja, l’eliminatòria.
Curiosament després de l’1-0, el
Llagostera va gaudir dels seus millors minuts quan en cinc minuts
de rauxa va posar el Dépor contra
les cordes. A les boníssimes ocasions de Querol i De los Reyes els
va seguir un penal sobre el reusenc
que transformaria Jordi López per
posar emoció als darrers minuts.
El Llagostera era a un gol de la
pròrroga i hi creia. Als gironins els

NOVA POSICIÓ
Querol, l’aposta per al lateral dret
Oriol Alsina ja l’hi havia situat
2 en alguna ocasió d’emergència i ahir ho va fer d’entrada. David
Querol va signar un bon partit tant al
lateral dret, com a l’extrem, on va
passar a jugar el darrer tram del duel.
El reuesenc va tenir una bona ocasió
que va salvar Manu Fernánez i va
provocar el penal que transformaria
Jordi López.

pesaven les cames del desgast físic però al Deportivo li tremolaven.
i més quan Mosquito va estar a
punt de fer saltar la banca amb un
intent forçat de batre Manu per
dalt que va sortir desviat. El xiulet
ﬁnal de l’àrbitre acabaria amb el
patiment de l’aﬁció local i amb la
il·lusió dels llagosterencs que, tot
i això, van marxar satisfets i reforçats tant pel partit com per la
imatge oferta davant tot un Deportivo de la Corunya.

OPINIÓ

«Aquest Llagostera
ja s’assembla al de la
temporada passada»
EL TÈCNIC LLAGOSTERENC

Alsina marxa satisfet i
subratlla que el Llagostera
té opcions fins al final
d’igualar l’eliminatòria
DdG | LA CORUNYA

Tip del piló de disgustos que
acumula aquesta temporada
Oriol Alsina en els desplaçaments, ahir el tècnic llagosterenc
feia una altra cara. Cara de satisfacció malgrat haver quedat
eliminats de la Copa. «Marxo
molt satisfet i l’equip molt reforçat. No hem tingut el Deportivo contra les cordes però sí
que hem estat amb opcions ﬁns
al ﬁnal per aixecar l’eliminatòria», deia Alsina al ﬁnal del partit. El tècnic llagosterenc conﬁa
que la imatge mostrada ahir pel
seu equip a Riazor tingui continuïtat tant a Palamós diumenge
contra el Mirandés com en les
properes sortides a la Lliga. El
tècnic recordava que a la Copa
el Llagostera ha guanyat a Saragossa (1-2) i empatat a Corunya
(1-1), la qual cosa «ens hauria
donat 4 punts de 6» i em fa estar
«rabiós». En aquest sentit, la
millora notable d’imatge d’ahir
va deixar molt refet Alsina. «Tothom ha vist que el Llagostera ja
s’assembla al de l’any passat i ara
ja és hora que ho comencem a
traduir en punts i resultats»,
deia.
Alsina va explicar que el partit podria haver canviat amb la
jugada de Ríos a la primera part
que va estar a punt dde ser un
autogol de Rober Suárez. «A la
segona part hem acabat a dalt
amb el partit trencat i gaudint
d’opcions», deia un Alsina que va
revelar que durant la setmana
havia insistit als seus homes
que «si el Dépor havia igualat un

Programa especial
de ràdio amb l’afició
des del bar Modoni
 FemGIrona i Llagostera Ràdio van
fer ahir un programa especial dedicat
a la transmissió del DeportivoLlagostera des del bar Modoni de la
població del Gironès, on es van reunir
molts aficionats blaugrana. Amb la
narració, com és habitual, de Carles
Baldellou, el partit va comptar amb el
cap d’esports del Diari de Girona,
Jordi Roura; el periodista Josep
Guardiola i Eduard Díaz com a
comentaristes especials.

MERCAT D’HIVERN

Confirma l’interès de
nou per Saúl García
 Alsina va explicar al final del partit que el Llagostera està intentant
aconseguir la cessió del carriler esquerrà Saúl García. El càntabre, de
21 anys, ja va ser pretès pel Llagostera a l’agost però llavors, el Dépor
no va acceptar l’oferta dels gironins. «Som un club molt humil,
molt sanejat però no podem permetre’ns el lux de pagar el que valen aquests jugadors. Això sí, li
brindem un lloc on pugui jugar. A
veure si el Dépor té aquest gest»,
deia Alsina. El tècnic llagosterenc
va fer broma fins i tot a l’hora d’afirmar que el seu equip «no havia volgut» marcar el segon gol li forçar la
pròrroga perquè així el Deportivo
els cediria Saúl. DdG/EFE LA CORUNYA

2-0 al Barça en mitja part, per
què nosaltres no podíem guanyar 0-2 en 90 minuts a Riazro».
El tècnic també va comentar
que el nou sistema que està
adoptant el Llagostera fora de
casa està donant prou resultat.
«Estem millorant amb el trivot.
Tenim la possessió i fem bones
arribades».
La tranqui·litat de Víctor
De la seva banda, Víctor Sánchez
va assegurar que no havia patit
per quedar eliminats en cap
moment. «No he vist perillar
l'eliminatòria, però sí que hi ha
hagut incertesa pel resultat»,
deia el tècnic del Deportivo.
Víctor va recordar que aquests
partits en què el rival «avisa que
ve a gaudir d’un camp de Primera i que no hi ha res en joc,
són perillosos perquè no enganxen l’aﬁció i poden despistar».

Carles Baldellou
llagosterajuga@gmail.com

AQUEST ÉS EL
CAMÍ A SEGUIR
hir l’aﬁció de la UE Llagostera-Costa Brava va
acabar el partit aplaudint el seu equip. Almenys la cinquantena d’aﬁcionats que van
viure el partit de tornada de
Copa del Rei al Modoni. Un establiment del poble que ahir es va
convertir en un estudi de ràdio
obert al públic per gaudir de la
cita. I això que els d’Oriol Alsina
van quedar eliminats del torneig.
La imatge dels gironins va tornar
a il·lusionar, fent recordar més la
de la temporada passada que les
dels vuit desplaçaments que han
fet ﬁns ara fora de casa a la Lliga.
Aquest és el camí a seguir.
El Llagostera diu adéu a la
competició posant contra les
cordes un dels equips en més
bona forma de Primera. El Deportivo va acabar tancat a la seva
àrea evitant una pròrroga que
hauria complicat la seva continuïtat a la Copa. El principal
canvi va ser l’actitud dels gironins, inicialment prudent i a mesura que va anar avançant el
partit, atrevida, potser descarada. De fet, poc hi tenien a perdre.
El tècnic va tornar a repetir trivot
al mig del camp. Sembla haver
trobat la solució als problemes
que especialment fora de casa
l’han dut a una situació complicada, que diumenge poden redreçar tancant l’any guanyant al
Municipal Palamós-Costa Brava.
Aquest Llagostera sembla
sentir-se còmode en situacions
límit. Poques de més delicades
hi ha que una suposada derrota
contra el Mirandés. Curiosament, l’equip de Terrazas és un
dels dos contra els quals el Llagostera no va poder sumar cap
punt l’any passat. Amb aquesta
espina clavada, l’equip d’Alsina
té un motiu més per menjar-se
els torrons més tranquil del que
ho faria amb una derrota que els
pot deixar entre l’espasa i la paret.

A
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El primer èxit de l’era Galca
 L’Espanyol remunta un 0-1 al Llevant per plantar-se als vuitens de la Copa del Rei en l’estrena del nou entrenador
ANDREU DALMAU/EFE

FUTBOL

ELS VESTIDORS

COPA DEL REI

CONSTANTIN GALCA

CORNELLÀ | EFE/DdG

Constantin Galca, nou tècnic
de l'Espanyol després de la destitució de Sergio González, es va estrenar amb l'equip blanc i blau clasiﬁcant-lo per a vuitens de ﬁnal de
la Copa del Rei a costa del Llevant.
L'equip valencià va avançar-se al
minut 7 per encarrilar l’eliminatòria després de l’1-1 de l’anada,
però es va trobar amb un conjunt
perico més incisiu i competitiu
que en altres ocasions.
Els gols de Burgui, com a resposta ràpida al 0-1 inicial, i de
Caicedo, després del descans, no
van servir per sentenciar el xoc a
Cornellà-el Prat. De fet, el Llevant
va tirar d’orgull i va protagonitzar
una persecució constant a l'àrea de
Pau López en la recta decisiva.
Els nervis de la grada només es van
calmar amb el xiulet ﬁnal del
col·legiat.
Per als de Rubi, cuers a la Lliga,
la Copa del Rei no era una prioritat. De totes maneres, el seu equip
es va posar per davant gràcies a un
gol de falta directa. Verza no va trigar gens a posar la por al cos de
l'amﬁtrió en col·locar la pilota a
l'escaire. El porter gironí Pau López
no hi va poder fer res.
Però l'Espanyol estava decidit a
guanyar-se al seu nou entrenador.
Els blanc-i-blaus van combinar
amb ﬂuïdesa, pressionant amb
criteri, velocitat i examinant el
posicionament granota. El premi
va arribar en el minut 14. Burgui va
culminar una jugada col·lectiva i
l'assistència de Marc Asensio. Va
ser la seva primera diana com a espanyolista. L’1-1 deixava l’eliminatòria novament igualada. L'equip català manava, arribant amb
més claredat que el contrari. Cai-

ENTRENADOR DE L’ESPANYOL

El més important és que
hem guanyat. Perdíem 0-1
i hem reaccionat bé, començant
a tocar la pilota i així han arribat
els gols. Amb el 2-1 hem perdut
el mig del camp i hem perdut la
primera passada, anant enrere»

«

Els he dit als jugadors
que confio molt en ells,
que tenen qualitat. M’agrada
el futbol ofensiu i això ja s’ha
vist en l’alineació amb Asensio,
Moreno, Caicedo i Burgui junts»

«

RUBI
ENTRENADOR DEL LLEVANT

En entrega i actitud no tinc
res a retreure als meus
jugadors. Després de fer el 0-1
tan aviat ho hem tingut a prop
però no ha pogut ser»

«

Ivan López, exjugador del Girona ara al Llevant, pugnant per la pilota amb Gerard Moreno.

2

1

ESPANYOL

LLEVANT

 ESPANYOL: Pau López; Javi López, Álvaro, Roco, Duarte; Diop, Víctor Sánchez (Salva Sevilla,
min.84); Gerard Moreno (Mamadou, min.75), Marco Asensio, Burgui (Víctor Álvarez, min.85) i
Caicedo;  LLEVANT: Mariño; Iván López, Navarro, Juanfran (Pepelu, min.88), Toño; Verza,
Mari; Xumetra, Casadesús (Ghilas, min.60), Morales (Traver, min.67) i Roger;  GOLS: 0-1,
min.7, Verza; 1-1, min.14, Burgui; 2-1, min.53, Caicedo; ÀRBITRE: Del Cerro Grande (Comitè
madrileny);  T. GROGUES: Navarro (min.8), Caicedo (min.52), Duarte (min.71), Álvaro
(min.73) i Ghilas (min.94);  T. VERMELLES: No n’hi va haver; ESTADI: Cornellà-El Prat.
8.642 espectadors.

cedo va tenir a les botes el 2-1 en
el minut 21. L'equatorià ho va fer
tot bé menys l'últim control. A la
mitja hora del duel, Caicedo, molt
actiu, va assistir Moreno, però
aquest va fallar la rematada.
El Llevant, per la seva banda, tenia diﬁcultats per iniciar jugada
des del darrere per la pressió local.
El ritme es va atenuar en els últims
compassos de la primera meitat,
encara que l'Espanyol va accelerar

en els instants ﬁnals. Marco Asensio va obligar a lluir-se a Mariño de
falta directa des de la frontal.
El conjunt català va exhibir la
mateixa intensitat a la represa. Els
homes de Galca eren més incisius
que en altres partits, amb una
tensió diferent. Caicedo ho va traduir en el 2-1 en el minut 53 després de retallar a Juanfran i a Verza per superar el porter amb un xut
ajustat a la base del pal dret.

La nova i inspirada versió de
l'Espanyol superava el Llevant,
sense possibilitat d’amenaçar de
nou Pau López. Tampoc hi ajudava la lesió al turmell de Casadesús,
que va haver d'abandonar el terreny de joc en llitera donant pas a
Ghilas. El 2-1 deixava al Llevant
fora de la competició i els de Rubi
van millorar en atac. Ja no hi havia
motius per contenir-se i Juanfran,
que va enviar un cop de cap a les
mans de Pau, i Xumetra, amb una
carrera que va acabar en falta a la
frontal, posaven el suspens a Cornellà. L'aposta granota era notable
i l'Espanyol estava replegat enrere. L'aﬁció periquita patia en veure l'allau rival i més amb els cinc
minuts que va afegir l’àrbitre, però
va acabar respirant tranquil·la i celebrant el primer èxit de la nova
era.

COPA DEL REI - HORARIS
SETZENS DE FINAL-TORNADA

Barcelona-Villanovense
6-1 (0-0)
Madrid-Cadis
* (3-1)
Deportivo-LLAGOSTERA
1-1 (2-1)
Sporting-Betis
3-3 (0-2)
Sevilla- UD Logronyès
2-0 (3-0)
Espanyol-Llevant
2-1 (1-1)
València-Barakaldo (3-1)
21.00
Getafe-Rayo (0-2)
20.00
Athletic-Linense (2-0)
20.00
Màlaga-Mirandés (1-2)
21.00
Eibar-Ponferradina (0-3)
20.00
R.Societat- Las Palmas (1-2)
21.00
Celta-Almeria (3-1)
20.00 (demà)
Atlètic-Reus (2-1)
20.00 ( demà)
Granada-Leganés (1-2) 21.00 ( demà)
Vila-real-Osca (2-3)
21.00 ( demà)
*El Cadis passa ronda per desqualificació
del Madrid per alineació indeguda

ALBERTO MORANTE/EFE

Breus
FUTBOL

ANDREAS GEBERT/EFE

FUTBOL

El Bayern passa ronda
a la Copa d’Alemanya
MUNIC (ALEMANYA) | EFE/DdG

El Betis sí que supera l’Sporting a la Copa
 En l’últim partit de lliga de la temporada passada el Betis va perdre contra
l’Sporting (0-3) i aquest resultat, sumat a l’empat del Girona amb el Lugo, va
donar l’ascens a Primera als asturians (els andalusos ja feia dies que l’havien
celebrat). Ara s’han trobat als setzens de Copa i qui ha guanyat ha estat el
Betis. A l’anada el 2-0 era bastant concloent. Ahir l’Sporting va fregar la
proesa situant-se 3-1 però al final l’equip de Pepe Mel va frenar l’allau local
amb gols de Van Wolfswinkel i Cejudo per situar el 3-3 final i passar ronda.,

Bayern, Werder Bremen, Bayer
Leverkusen i Heidenheim es van
classiﬁcar ahir per als quarts de la
Copa. El Bayern va tombar 1-0 el
Darmstadt, mentre que el Werder
Bremen va derrotar a domicili (34) el Borussia Mönchengaldbach,
el Leverkusen l’Unterhaching (13) i el Heidenheim va guanyar en
la visita al Erzgebirge Aue (0-2).

Koné agraeix a
Cardenal el suport
contra el racisme
MADRID/LLAGOSTERA | EFE/DdG

El president del Consell Superior
d'Esports, Miguel Cardenal, va rebre ahir la visita del davanter de
l'Oviedo Mamadou Koné, que va
voler agrair el suport que li va
mostrar quan jugava al Racing i va
ser objecte d'actituds racistes per
pat d’una aﬁcionada en un partit
a Llagostera de la fase d’ascens a
Segona A 2013/14. L’ivorià va regalar una samarreta signada Cardenal, que va dir que Koné «és un
exemple d'integració.

DIARI DE GIRONA

FUTBOL

Arnau, nou director
esportiu del Màlaga
MÀLAGA | EFE/DdG

Francesc Arnau és des d’ahir el
nou director esportiu del Màlaga.
El de les Planes d’Hostoles, exporter del Barça i del Màlaga, ocuparà el lloc del cessat Mario Husillos en el marc de la reestructiració que viu el club. Des que es va
retirar el 2011, Arnau, de 40 anys,
exercia d’adjunt a la direcció dels
equips ﬁlials a l’acadèmia del club.
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Neymar continua entrenant-se al marge
i té molt difícil participar al Mundialet
 El brasiler està descartat per jugar demà contra el Guangzhou i és improbable que estigui a punt per a la hipotètica final
TORU HANAI/REUTERS

TÒQUIO | DdG

La participació de Neymar en
aquest Mundial de clubs perilla
més que seriosament. No només
per a la semiﬁnal contra el Guangzhou de demà, que sembla
quasi impossible que hi pugui ser,
sinó també per una hipotètica ﬁnal, diumenge que ve. El jugador
brasiler tampoc es va entrenar
ahir amb els seus companys i cada
vegada sembla més remota la possibilitat de participar a la ﬁnal del
torneig en el cas que el Barça
aconsegueixi derrotar el Guangzhou Evergrande a les semiﬁnals.
Mentre Luis Enrique dirigia la sessió amb els seus jugadors ahir al
matí, Neymar es va quedar al Royal
Park Hotel de Yokohoma al costat
del seu compatriota Douglas, també lesionat, recuperant-se entre el
gimnàs i la piscina.
Neymar no s’ha entrenat des
que va caure lesionat en la prèvia
del partit de Lliga de Campions
contra el Bayer Leverkusen. Malgrat que inicialment no hi havia un
termini de recuperació per part del
club, el temps estimat perquè estigués disponible eren d’unes dues
setmanes. Ahir es va complir la primera setmana de baixa. Els temps
de recuperació avancen segons
el previst però a hores d'ara les previsions perquè pugui estar a la ﬁnal no són gaire bones. Està totalment descartat per a la semiﬁnal,
la qual cosa farà que no pugui
enfrontar-se al seu exentrenador
Luis Felipe Scolari, mentre que les
possibilitats que pugui jugar la
hipotètica ﬁnal són cada cop més
negres.

LA DIFICULTAT DEL TORNEIG

Mascherano: «El
torneig marcarà la
resta de temporada»

Andrés Iniesta signa autògrafs als aficionats japonesos un cop acabada la sessió d’entrenament.

Neymar ja no coixeja, segons
s'ha pogut constatar en una de les
poques aparicions públiques al
Japó. A més a més ha començat a
fer exercici físic al gimnàs però el
fet que no hagi participat en cap
entrenament és una clara demostració que no està per jugar. La idea
del FC Barcelona és la que, en
l'entrenament d’avui, ja pugui sortir de l'hotel i començar a treballar
sobre el terreny de joc. Els metges
tenien previst examinar-lo en les
últimes hores per donar-li llum
verd per fer un pas més en la seva

recuperació. En el cas que els serveis mèdics donin el vistiplau a la
seva presència a l’entrenament,
Neymar podrà somiar a jugar uns
minuts la ﬁnal del Mundial de
Clubs. Si no és així, Neymar no
reapareixerà ﬁns després de les vacances de Nadal. En cas que no estigui en condicions, el brasiler reapareixeria contra el Betis el proper dia 30 en la represa de la Lliga.
«Capacitats per suplir-lo»
Mentrestant Jordi Alba espera que
el Barcelona allargui el bon mo-

River Plate busca imposar la lògica i
aconseguir el primer bitllet per a la final
AQUEST MIGDIA (11.30, ENERGY)

Els argentins s’enfronten
als locals de l’Hiroshima
Sanfrecce en la primera
semifinal del torneig
EFE/DdG | TÒQUIO

El duel d’aquest migdia entre el
River Plate i l’Hiroshima Sanfrecce (11.30) en un partit on els
argentins surten com a clars favorits davant els japonesos determinarà el rival del Barça a la ﬁnal si demà elimina el Guangzhou. El partit, que es disputa a
l'Estadi Nagai d'Osaka (oest), serà
l'estrena dels de Buenos Aires en
el Mundialet de Clubs en el seu

format actual, mentre que els nipons afronten el matx després
d'imposar-se amb claredat als
seus rivals Auckland City (2-0) i TP
Mazembe (3-0).
River somia reeditar el títol
que va aconseguir fa 29 anys al
Japó en l’antiga Copa Intercontinental, mentre que els d'Hiroshima podrien convertir-se en el
primer equip nipó que arriba a la
ﬁnal del Mundial de Clubs. El
tècnic dels milionarios, Marcelo
Gallardo, ja va avisar del perill dels
japonesos, als quals va deﬁnir
com un equip que «es defensa i
ataca en bloc i es mou ràpid» i
amb futbolistes amb «bona tècnica que intenten jugar sempre»
Gallardo intentarà millorar la

imatge irregular que han mostrat
els seus en el campionat nacional,
en el qual van acabar novens, i en
aquest mundialet podrà comptar
per última vegada amb una peça
essencial en el seu esquema, el
migcampista Kranevitter, que se
n'anirà al gener al Atlètic de Madrid.
Els de Hiroshima afronten la
seva tercera participació en un
Mundial de Clubs i volen perllongar el seu gran moment davant un rival al qual veuen com a
superior. En el seu tercer partit en
onze dies, els japonesos no podran comptar per lesió amb dos
migcampistes titulars habituals,
Notsuda i Kohei Shibasaki. Sato,
Douglas i Asano són les armes.

ment de l’equip al Japó. «La situació de l'equip és immillorable», segura el lateral, que no busca excuses davant la segura baixa de
Neymar a la semiﬁnal de demà.
«Sabem la importància que té. A
dia d'avui és un dels tres millors jugadors del món i sabem el que

 Javier Mascherano és una de les
veus autoritzades del vestidor i un
jugadors que es fa escoltar. L’argentí considera que el Mundial de Clubs
serà «clau» per l'esdevenir del Barça a la resta de competicions que
disputen aquesta temporada. «Sabem de la dificultat que té guanyar
una Champions. Un club com el Barça va estar molt de temps per guanyar la seva primera Copa d’Europa.
Aquests últims anys han estat màgics perquè se n'han guanyat unes
quantes, assegura. L’ex de River
considera que «poder jugar el Mundialet és coronar la temporada passada de la millor manera. Per a nosaltres és una competició important
i transcendental, que ens marcarà la
resta de la temporada». DdG TÒQUIO

aporta però el FC Barcelona està
capacitat per prescindir dels jugadors que siguin. Tenim una
plantilla molt àmplia tot i que
Neymar sigui molt important per
a nosaltres», assegurava el lateral
de l’Hospitalet, molt «il·lusionat»
per disputar la competició.
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Breus
BÀSQUET-LLIGA EBA

Doble jornada per al
Salt abans de vacances
SALT | DdG

El Multiòpticas Salt afrontarà
un cap de setmana amb dos partits de Lliga EBA abans de les vacances de Nadal. D’aquesta manera l’equip d’Eric Surís jugarà
divendres a la pista del Masnou
(21.15) i diumenge afrontarà a
casa el partit pendent contra el Menorca (12.30). Els saltencs ocupen
el sisè lloc de la classiﬁcació amb
un balanç de cinc triomfs i cinc
derrotes i podrien fer un notable
pas endavant a la taula si guanyen.
El Quart Germans Cruz jugarà diumenge contra el Barberà (17.00).
ATLETISME-CROS

Mechaal competirà amb
la selecció europea
MADRID | EFE/DdG

El gironí Adel Mechaal, al costat
d’Alemayehu Bezabeh, Ayad Lamdassem, Ilias Fifa, Roberto Alaiz i
Carlos Mayo, formaran en l'equip
sènior d'Europa que el 9 de gener
disputarà el cros d'Edimburg. L'abundant presència espanyola respon a la gran actuació de l'equip
diumenge passat en els Europeus
de Hyeres (França), on va obtenir
dues medalles per equips (or sènior i júnior homes) i 4 individuals, una d’elles per a Mechaal.
HANDBOL

El Barça jugarà contra el
Cangas a la Copa Asobal
LLEÓ | EFE/DdG

L'Abanca Ademar s'enfrontarà al
Naturhouse La Rioja i el FC Barcelona Lassa al Cangas en les semiﬁnals de la 26a edició de la
Copa Asobal-Bauhaus, que es disputarà a Lleó els dies 19 i 20 de desembre. La primera semiﬁnal es jugarà dissabte a les 17.45 hores amb
l’equip blaugrana de protagonista
i a les 20.00 la segona entre Ademar
i Naturhouse La Rioja, mentre que
la ﬁnal es disputarà diumenge,
dia 20, a les 16.45.

Agustí «Hem fet un esforç molt
gran per tenir un bon pressupost»
 La inversió d’aquest any ronda el milió d’euros  «L’Olot és un club totament sanejat»
ANIOL RESCLOSA

OLOT | JORDI ROURA

El president de l’Olot, Joan Agustí, va assegurar ahir que el club ha
fet «un esforç molt gran per tenir
un bon pressupost» aquesta temporada. Segons es va explicar dilluns en la junta general i extraordinària d’accionistes, la inversió
d’aquest any ronda el milió d’euros, una xifra rècord pel club garrotxí, i un 30% superior a la de la
campanya anterior. Agustí va explicar que, a pesar d’això, «els recursos que tenim són limitats» i
d’entrada no es preveu cap partida per reforçar la plantilla en l’imminent mercat d’hivern.
Convertir l’Olot en SAE era, per
Joan Agustí, «un pas imprescindible per seguir progressant.
No hi havia altra opció». El president va defensar que la junta de dilluns es fes a porta tancada perquè
segons ell «ja havíem fet al setembre un acte obert a tothom dirigit als abonats i ara ens semblava lícit poder estar sols amb els accionistes per debatre els temes
amb tranquil·litat».
L’Olot, convertit en SAE des de
fa mesos, continua sent un club
«totalment sanejat». Això podria
convertir-lo en interessant per a inversors de fora «però no hem rebut
per ara propostes perquè la Segona B és una categoria extremadament complicada, amb més obligacions que avantatges, i la gent no
s’hi interessa perquè és deﬁcitària».
En la junta de dilluns també es
va parlar de la nova iniciativa que
impulsa el club, anomenada «Joves promeses»: un projecte que
neix a l’Olot «per buscar jugadors
dins i fora d’Europa. Serà una eina
més per poder reclutar futbolistes
i sondejar el mercat, tot i que en-

La Cellera acull el dia 20
la cursa La Cabronada
LA CELLERA | DdG

Aquest diumenge se celebra la
novena edició de la ruta BTT a la
Cellera de Ter. Enguany l’han batejat amb el nom de La Cabronada, la qual es durà a terme a Puigdefrou, la muntanya que regeix la
vall, amb 838,7 m d’altura. El Club
Ciclista Esprint la Cellera ofereix
dos recorreguts, la ruta llarga, de 27
km, i la curta, de 17. Tots els participants tindran esmorzar.

JOAN AGUSTÍ
PRESIDENT DE L’OLOT

Tenim un pressupost
rècord de gairebé un milió
d’euros i uns recursos molt
limitats. D’entrada no comptem
fer moviments en el mercat
d’hivern perquè ja hem fet un
esforç molt important fins ara»

«

Em satisfà veure el joc
atractiu que fa l’Olot quan
juguem a casa i em desanima
que a fora sortim amb dues
marxes menys que el rival»

«

Hem creat un projecte
anomenat “Joves
promeses” que pretén buscar
jugadors per a l’Olot dins i fora
d’Europa. Serà una eina més»

«

L’Olot és un club totalment
sanejat però de moment
no hem rebut cap oferta de
possibles inversors externs
perquè la Segona B és una
categoria ruïnosa amb més
obligacions que avantatges»

«

Encara no s’ha acabat la
primera volta. El nostre
objectiu ha de ser estabilitzar el
joc de l’equip i guanyar partits.
De moment ens hem refet d’un
inici de lliga molt dolent»

«

Joan Agustí, president de l’Olot.

cara ens trobem en una fase embrionària».
Preguntat per si la permanència
és l’objectiu de la temporada o si
es pot ser encara ambiciós malgrat
el pèssim inici de lliga, Joan Agus-

tí va dir que «l’objetiu és estabilitzar el joc de l’equip i guanyar partits. Estic animat i em satisfà com
l’Olot a Segona B fa un joc atractiu
posant la pilota a terra a casa i em
desanima quan a fora sortim amb

dues marxes menys que el rival».
Els garrotxins són ara quinzens
amb 19 punts, els mateixos que
l’Atlètic Llevant, que està en zona
de promoció. El descens directe és
a un sol punt.

Aleix Espargaró diu que Preus reduïts per a clubs
i jugadors federats per
Maverick és «el pilot
anar al Catalunya-Euskadi
jove amb més talent»
BARCELONA | DdG

CICLISME

DECLARACIONS

Poques setmanes després de la
ﬁnalització del Mundial de motociclisme els pilots i els equips ja
pensen en el proper campionat del
2016. A Suzuki, Maverick Viñales
i Aleix Espargaró tornaran a compartir box a Moto GP. En el seu primer any com a companys d’equip a la màxima categoria, només
vuit punts els han separat a la
classiﬁcació general. El barceloní
ha acabat onzè seguit del de Roses,
dotzè. En aquest sentit, Espargaró,
en una entrevista a Mundo Deportivo, es desfà en elogis cap a les
qualitats de Viñales a qui assenyala
novament com «el seu rival nú-

mero 1». «Per mi és el pilot jove
amb més talent del paddock, fet
que a mi em motiva molt. Que de
les curses que hem acabat tots
dos, només en dues ocasions hagi
acabat per davant meu em fa sentir orgullós», assegura Espagaró. El
barceloní destaca el valor de superar l’altempordanès. «Amb el
mateix material i moto, quedar
per davant d’un pilot tan bo com
és ell ha estat una de les poques coses positives de la temporada» reitera Espargaró. El 20 de març donarà el tret de sortida una nova edició del campionat mundial de
Moto GP, amb el Gran Premi de
Qatar.

BARCELONA | DdG

El partit entre Catalunya i Euskadi que es disputarà per Sant Esteve ja escalfa motors. Els seleccionadors Gerard López i Sergio
González ja van donar una llista de
40 jugadors preconvocats en la
qual ﬁguren els gironins Jordi Xumetra (Llevant), Pau López i Joan
Jordan (Espanyol) i Keita Balde
(Lazio), a més a més d’Andreu
Fontàs (Celta) que per lesió no hi
podrà ser. Un dels que tampoc hi
serà és Bojan Krkic. El davanter lleidetà de l’Stoke City, que serà baixa perquè té compromís de Lliga
aquell dia, és un dels jugadors
que publicita el partit en un vídeo

promocional de la Federació Catalana.
Les entrades ja són a la venda i
el públic ja en pot comprar al web
de la Federació a partir de 10 euros. En aquest sentit, els jugadors
i clubs federats gaudeixen d’avantatges en la compra d’entrades.
Així, els federats poden disposar
d’un màxim de 6 entrades a preus
reduïts des de 5 euros fent ús del
codi de llicència en el sistema de
venda on-line a través del web. Els
clubs també gaudeixen els mateixos avantatges amb preus reduïts
i sense límit en la quantitat de les
entrades, que poden reservar ﬁns
demà, dia 17.
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Daniel Bonaventura
GIRONA

La proposta del rector de la UdG
d’oferir estudis universitaris gratuïts
serà debatuda al claustre universitari amb l’objectiu d’aconseguir
un mandat per elevar-la al futur
Govern català. Bonet, que durant
el 2016 presidirà l’Associació Catalana d’Universitats Públiques,
està decidit a lluitar també perquè
les universitats puguin contractar
més treballadors i més professors.
De moment ha aconseguit millorar el sou de les categories més baixes dels treballadors i dels professors de la UdG. El rector participarà
avui a la manifestació en suport
dels encausats per la càrrega policial del 2011 i demà defensarà el
seu informe de gestió davant el
claustre.
P L’he vist emocionar-se en els
grans actes de la Universitat. L’altre dia vostè va acabar aplaudint
emocionat en un acte de suport
als encausats de la UdG per la càrrega policial de l’any 2011?
R És que la feina s’ha de fer amb
passió si la vols fer ben feta. Només
quan la passió i la professionalitat
van juntes, els somnis es fan realitat.
P S’ha posat en la pell d’un estudiant o d’un treballador encausat?
R Ho intento. És difícil posar-se en
la pell d’una altra persona. Però
pots establir complicitats amb els
drets de les persones. Com a membre de la comunitat universitària,
no puc fer altra cosa que fer costat
als encausats que també són membres de la comunitat universitària.
P Posar-se en la pell de l’altre és
el que li fa dir que la política de beques és injusta?
R Sí. Justament ahir [dilluns per al
lector] vam tenir junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya. En
una tertúlia posterior es va comentar que el rector de la UdG demana la gratuïtat dels estudis universitaris. Algun altre rector va discrepar. Aleshores vaig explicar perquè el sistema de beques actual no
garanteix la igualtat d’oportunitats.
P Per què?
R Perquè un estudiant per sol·licitar una beca ha d’acreditar que té
un nivell socioeconòmic baix. A
més, per obtenir la beca, se li demana una nota més altra d’accés a
aquell estudi que la que necessiten
els estudiants sense beca. Per si
això no fos prou, per mantenir la
beca al llarg per exemple dels quatre anys que dura un grau, li exigeixen un rendiment acadèmic superior i ha de superar un conjunt
d’assignatures en un temps determinat. Això no és igualtat d’oportunitats.
P I això es resoldria amb la ma-

Sergi Bonet
El rector de la UdG arriba aquests dies a l’equador del seu mandat. Raonablement
satisfet amb el grau de compliment del programa electoral amb el qual va guanyar els
comicis, afronta amb passió reptes com demanar la gratuïtat dels estudis universitaris.

«La UdG hauria de
guanyar entre 200
i 250 professors»
ANIOL RESCLOSA

trícula gratuïta?
R Penso que això sí que reﬂectiria
la igualtat entre tots els estudiants.
Està demostrat que l’educació superior dóna moltes més oportunitats de trobar feina, i feina qualiﬁcada.
P Matrícula gratuïta de la nit al
dia?
R Es pot posar un objectiu a deu
anys. Actualment l’estudiant paga
aproximadament un vint per cent
del cost real dels estudis universitaris. Si cada any es disminuís un
dos per cent, al cap de deu anys arribaríem a la gratuïtat.
P Té alguna tàctica pensada o
alguna complicitat amb algun
partit polític per implantar la matrícula gratuïta?
R Jo l’únic que he de fer és tenir un
mandat del claustre de la UdG per
elevar-lo al Govern català. Al gener
assumiré la presidència de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Farem un claustre el 18 de

LA XIFRA

15.191 ESTUDIANTS
Un nou rècord històric
La UdG ha tancat el període de matriculacions amb un total de 15.191
estudiants matriculats, un nou rècord històric. Hi ha hagut un increment de l’1,4 per cent d’estudiants
de grau i del 27% de màster.

febrer on jo defensaré la gratuïtat
dels estudis. No sé si el clàustre de
la UdG l’aprovarà.
P Preveu algun altre tema candent al claustre?
R Sí. Ara tenim restriccions i no
podem incrementar el pressupost
destinat a retribucions ni incrementar el nombre de persones
contractades. Això frena molt l’evolució positiva de la Universitat.
Crec que hauríem de tenir auto-

nomia pel que fa a la contractació.
P Ha perdut molts treballadors i
professors la UdG durant els anys
de crisi?
R Portem quasi deu anys amb
una taxa de reposició zero en l’administració. Cada vegada que es jubila un treballador no es pot substituir. Devem haver perdut entre
vint i trenta treballadors. A nivell de
professorat també, perquè la taxa
de reposició era del deu per cent i
de cada deu professor que es jubilaven només en podies contractar un. Ara aquesta taxa ha passat
al 50 per cent i el PP ha promès que
es recuperarà el cent per cent.
Però el mal ja està fet.
P És partidari d’incrementar la
plantilla de treballadors i professors de la UdG?
R Sóc partidari de l’autonomia
universitària, que cada vegada està
més controlada pel Govern. Si tinguessim autonomia, amb tota la
tasca docent que cal fer a la Uni-

versitat per seguir el Pla de Bolonya, l’increment a la UdG hauria de
ser del trenta per cent. Entre 200 i
250 professors més és el que caldria
per poder implentar correctament
el Pla de Bolonya.
P Aquest dimecres hi ha un referèndum sobre l’anomenat «decret
de 3+2» del Govern espanyol.
Com pot afectar l’aprovació del
decret les necessitats de plantilla?
R Calen més professors i això és
independent de si es passa de la
planiﬁcació dita del 4+1, quatre
anys de grau més un de màster, al
3+2, tres anys de grau i dos de
màster.
P Però el màster és més car...
R El màster és realment una segona etapa educativa i dóna possibilitats d’entrar al mercat laboral,
perquè no deixa de ser una especialització. És notablement injust
que un màster tingui un preu de
matrícula bastant superior a un
grau. O sigui que també caldria revisar aquests preus.
P Està satisfet del grau de compliment del programa amb el
qual fa dos anys va guanyar a les
eleccions?
R He estat preparant l’informe de
gestió que presentaré dijous al
claustre i el grau de compliment
està en el 65 per cent. Al ﬁnal del
mandat espero haver acomplert el
cent per cent.
P El Consell Social ha aprovat
un pressupost per al 2016 que
puja a 89’3 milions. Això representa un increment d’1’2 milions.
A què es dedicarà aquest increment?
R Per ﬁ hem aconseguit que la Generalitat elimini el famós topall
de ﬁnançament. Això ha permès a
la UdG ser la que més creix en pressupost. Però encara no podem dedicar aquest increment a nova
contractació, com he dit abans.
P I a què es dedicarà?
R Doncs del total de l’increment,
mig milió es dedicarà al manteniment i millora d’ediﬁcis, també a laboratoris, que ja tenen 20 o 25
anys d’història. Un altre quasi mig
milió es dedicarà a incrementar els
sous més baixos. Els investigadors
en formació a la UdG cobraven el
primer any 1.000 euros i el segon i
el tercer 1.125, ara passaran a cobrar des del primer any 1.325. Això
a partir de l’u de gener.
P I els treballadors de l’administració.
R Hi havia uns nivells més baixos
que cobraven 1.000 euros o menys
mensuals i passaran a cobrar uns
400 euros més. Òbviament és una
opció política. Amb aquests diners es podria fer un ediﬁci o contractar alts càrrecs. Però en el meu
programa hi havia el compromís
que els primers diners anirien sobretot a la gent que ha patit més la
crisi, perquè aquesta gent recuperi el poder adquisitiu.
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El Teatre de Bescanó
porta «Marits i mullers»
i «Els veïns de dalt»
 La programació del 2016

inclou un total de 22
obres de teatre i concerts
de gener a abril
GIRONA | DdG

El Teatre de Bescanó estrenarà
el nou any amb una programació
que inclou 22 obres de teatre i concerts de gener a abril de 2016,
amb actuacions de primer nivell.
«La cultura ens fa més lliures»,
recorda el cartell, que inclou una
frase de Miguel de Unamuno amb
l’objectiu un cop més de posar-la
a l’abast de tothom, amb campanyes i descomptes.
Algunes de les obres destacades
són Marits i Mullers, una adaptació del guió escrit per Woody
Allen de la pel·lícula homònima
estrenada l’any 1992, i que sota la
direcció d’Àlex Rigola arribarà al
Teatre de Bescanó dissabte 20 de
febrer. Una altra obra molt esperada és Els veïns de dalt, dirigida
per Cesc Gay i amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Carme Pla i Jordi
Rico, dissabte 12 de març.
Divendres 1 d’abril, l’actora Clara Segura protagonitzarà l’obra
de teatre adult Conillet, la selﬁe
d’una dona polièdrica que ha de
fer malabars a diari per combinar
totes les seves facetes.
El dissabte 30 de gener es podrà
assistir a la representació de Tortugues: La desacceleració de les partícules de la Companyia Flyhard
amb el Premi butaca 2015 pel millor text, una comèdia de Claudia
Cedó. A la programació també hi
destaca el concert de Lax’n’Busto,
diumenge 28 de febrer, que oferirà l’espectacle De Prop, molt proper i directe.
La programació arrenca el dissabte 23 de gener amb una obra de
teatre amateur: La visita d’un inspector de la companyia El safareig,
es presenta l’obra de teatre infantil i música Ni piu al bosc de la
Companyia Terranegra.
El diumenge 31 de gener actuarà el grup Obeses que presen-

tarà el nou disc Monstres i princeses. Diumenge 21 de febrer, la
companyia La Roda Produccions
presentarà l’obra de teatre familiar
La ventafocs: el musical amb ritme
dels 50.
Divendres 26 de febrer hi ha
programada Follamigas’ de l’humorista Toni Moog, un xou sense
límits ni censures. L’endemà dissabte 27 de febrer s’oferirà l’obra
teatral amateur Vuit dones de Robert Thomas del Grup de Teatre de
Sant Hilari de Sacalm. El dissabte 5 de març s’esceniﬁcarà l’obra de
teatre Kilòmetres interpretada per
Meri Yanes.
Diumenge 6 de març es representarà l’obra El llop ferotge de la
companyia El príncep Totilau
(teatre infantil). El mateix diumenge 6 de març, actuaran Les
Anxovetes amb l’espectacle En
fresc. Divendres 18 de març la
Companyia Flyhard oferirà l’obra
teatral Mata el teu alumne. Dissabte 19 de març arribarà el teatre
d’humor amb l’obra Godoy y yo
del còmic urugaiocatalà Godoy.
L’endemà diumenge 20 de març,
el grup Blaumut presentarà el
disc El primer arbre del bosc. Dissabte 9 d’abril el Teatre Centre
d’Arbúcies presenta l’obra amateur
Diner negre. Diumenge 10 d’abril, es podrà assistir a una altra
obra de teatre familiar: Patatu,
amb l’actriu Àngels Bassa. El divendres 15 d’abril, l’humorista
Peyu pesenta l’obra iTime. Dissabte 16 d’abril, la Companyia
Kulunka Teatro oferirà l’obra de
teatre adult André i Dorine. I clourà el cartell l’obra de teatre amateur
Titànic 92 de la Companyia Alba
Nova, el 30 d’abril.
Èxit promocional
El Teatre de Bescanó acompanya
la seva oferta amb la campanya de
promoció «Qui no corre...vola!»,
que es tanca el 21 de desembre.
Segons destaca el director del
Teatre de Bescanó, Quim Marcé,
la campanya de descomptes ha
tingut un gran èxit, amb la majoria d’entrades ja exhaurides.

El sector editorial surt del túnel,
malgrat que el 40% no llegeix mai
BARCELONA | EFE

El sector editorial a Espanya
«està sortint del túnel» el 2015 i, tot
i que encara no hi ha xifres, creix
per segon any consecutiu, malgrat
que encara hi ha un 40% de la població que «mai o gairebé mai llegeix un llibre», va explicar ahir el
president del Gremi d'Editors de
Catalunya, Patrici Tixis.
Tixis va valorar la situació del
sector i va reclamar un pacte d'Es-

tat per fomentar l'interès per la lectura a les escoles i l'estudi de les
Humanitats en els currículum escolars. En aquest punt, va destacar
que alguna cosa «s'ha fet malament» quan a Espanya hi ha set
milions de persones adultes «amb
diﬁcultats de comprensió lectora».
Segons el seu parer, es tracta d'«analfabets funcionals», i cal revertir
la situació «amb un pacte d'Estat
de tots els grups polítics».

L’Odeón Multicines de Salt
estrena les projeccions
làser 3D amb «Star Wars»
 Bona venda d’entrades anticipades per a les sessions golfes

d’estrena d’«El despertar de la força» dijous després de la mitjanit
EFE/EMILIO NARANJO

Soldats imperials de «Star Wars» informen en un hospital de Madrid de les donacions de sang.
GIRONA | DdG

L’Odeón Munticinemes de Salt
aproﬁtarà l’estrena de Star Wars: el
despertar de la força per presentar
una nova experiència de projecció
làser 3D 4k única a l’Estat espanyol
que ara mateix només ofereixen els
cinemes de La Maquinista de Barcelona. L’estrena de l’última i més
espectacular tecnologia de la projecció del cinema es farà després
de la mitjanit de demà dijous, en
la sessió golfa extraordinària de les
00.05 hores i, per tant, del ja divendres, moment en què Lucasﬁlms autoritza l’estrena del setè
episodi de la saga amb la qual
George Lucas va revolucionar el
negoci del cinema fa quatre dècades.
Carmen Millán, gerent de l’Odeón Multicines de Salt, ha explicat que l’empresa, que té sales a diverses ciutats, ha decidit estrenar
el làser 3D a Salt perquè «la gent de
Girona aprecia la qualitat».
Millán assegura que el làser 3D
ofereix a l’espectador una experiència lumínica totalment diferent
respecte dels sistemes convencionals halògens. La projecció és
en 3D, de manera que cal usar
unes ulleres especials, unes ulleres «actives».
La gerent de l’Odeón assegura
que ha venut moltes entrades anticipades per a la primera sessió de
matinada de Star Wars i calcula
que omplirà la sala de 300 butaques on ha quedat instal·lat el
nou projector làser 3D 4k.

DOBLAT I SUBTITULAT

GIRONA, SALT, OLOT I FIGUERES
La pel·lícula estrena les
projeccions en català del Nadal
L’estrena de Star Wars. El despertar de la força, Sufragistes i
Hiena, aquest divendres, 18 de desembre, enceta un Nadal de cinema
doblat i subtitulat en català, amb el
suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura. Star Wars es veurà en català
als cinemes Albèniz Centre i Ocine de
Girona, Odeón de Salt, Olot i Figueres, ha informat la Generalitat.



Star Wars. El despertar de la
força, el VII episodi de la saga de La
Guerra de les Galàxies, ha estat dirigida per J. J. Abrams i combina la
presència dels actors veterans de
la sèrie: Harrison Ford, Carrie Fisher i Mark Hamill, amb les noves
cares de John Boyega i Daisy Ridley.
És una de les estrenes més esperades dels últims anys. Després
de la preestrena dilluns a la nit a
Los Angeles per a un grapat de privilegiats, només a Espanya s'han
despatxat més de 290.000 entrades
en prevenda i s'espera que el ﬁlm
arribi a unes 1.300 pantalles, segons dades facilitades per la distribuïdora.
A tot el món es van aconseguir
els 50 milions de tiquets en prevenda fa gairebé un mes, i, enca-

ra que no s'han tornat a facilitar xifres oﬁcials, els analistes calculen
que a hores d'ara aquesta quantitat podria haver-se duplicat.
Segons els experts, El despertar
de la força podria arribar a recaptar 2.500 milions de dòlars a tot el
món, la qual cosa la catapultaria
com la segona més taquillera de la
història, només superada per Avatar (2.788 milions).
I això que el 2015 ha posat el llistó molt alt pel que fa a taquilles.
Dos ﬁlms més estrenats aquest
any, Jurassic World (1.668 milions)
i Furious 7 (1.514 milions), s'han
colat ja en el top 5 de les més lucratives de tots els temps.
L'encarregat d'assumir el repte
d'apropar l'univers Star Wars a
una nova generació, sense decebre
els ja ﬁdels, i establir les bases
d'una nova trilogia és J.J. Abrams.
El creador de sèries com Lost i Fringe ja va passar la prova del cotó
com a renovador de sagues galàctiques amb Star Trek.
El seu desig de recuperar l'esperit de la trilogia original va quedar palesa des del moment que va
ﬁtxar com a coguionista Lawrence Kasdan, coautor dels llibrets de
L'imperi contraataca i El reton del
Jedi.
I també és visible en els tráilers,
amb una estètica polsosa i escenaris i actors reals, lluny de l'abús
d'efectes especials que van
desil·lusionar a molts en els episodis I, II i III, estrenats entre 1999
i 2005.
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Primer pacient sord i cec
que rep un implant de
visió artiﬁcial a Europa
 El Centre Barraquer de

Barcelona va implantar ahir
l’«ull biònic» a un home que
pateix el síndrome d’Usher
BARCELONA | EFE/DdG

El primer pacient sord-cec a rebre
un implant de visió artiﬁcial a Europa va ser operat ahir al matí amb
èxit al Centre d'Oftalmologia Barraquer de Barcelona. Segons va explicar el centre oftalmològic, aquesta ha estat la primera vegada a Europa i la segona en el món que un
pacient amb síndrome d'Usher,
que no pot veure ni sentir i que només es poden comunicar amb llenguatge de signes, rep un implant de
visió artiﬁcial, al qual s'ha convingut anomenar «ull biònic».
En declaracions a Efe, abans
d'entrar en l'operació i acompanyat d'una intèrpret, el pacient va assegurar que després de la rehabilitació animarà els seus companys
afectats per la mateixa malaltia a sotmetre’s a aquesta intervenció. «Mai
no em quedo a casa, vaig al gimnàs
i quedo amb els meus amics i vaig
en bicicleta, així que ara seguiré fentho, però millor», va assegurar el pacient.
El cirurgià de la intervenció, el
doctor Jeroni Nadal, va descriure l'operació com un «cas certament
particular per tractar-se d'una síndrome d'Usher, que comporta ce-

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA (EN .JPG) AMB UN
TEXT BREU A fets.diaridegirona@epi.es
AMB UN MÍNIM DE 48 HORES D’ANTEL·LACIÓ

guesa per retinosi pigmentària i la
falta d'audició». Nadal va opinar que
l'operació millorarà la qualitat de
vida del pacient i va aﬁrmar que
aconseguirà «una visió normal o
molt similar a la que es produeix de
forma ﬁsiològica quan la retina envia un estímul elèctric al cervell en
resposta a una imatge».
Estimulació elèctrica
L'objectiu d'aquest «ull biònic» o
«implant de retina» és el de proporcionar l'estimulació elèctrica de
la retina per augmentar la percepció visual en persones cegues. L'implant consta d'una part interna,
que és la pedicular i intraocular, i
una externa que es basa en unes
ulleres que tenen una petita càmera a la seva part frontal amb la qual
poden seguir les imatges que es van
donant davant del pacient.
Les ulleres, que haurà de portar
el pacient després de l'operació i que
li connectaran d'aquí a quinze dies,
capturaran les imatges i les enviaran a un petit ordinador, on es processaran i transformaran en instruccions, i es transmetran de forma sense ﬁl a l'antena de l'implant
de retina.
Els impulsos que rep el pacient
estimulen les cèl·lules sanes que
queden a la retina i transmeten la informació al cervell a través del nervi òptic per crear la percepció de patrons de llum, els quals els pacients
aprenen a interpretar.

Avui aquesta preciositat fa 4 anys.
Moltes felicitats, Jan! Els teus papes.

Un tailandès que es
va burlar del gos del
rei s’enfronta a ﬁns
a 37 anys de presó
BANGKOK | EFE/DdG

El ciutadà tailandès que es va
mofar d'una de les mascotes favorites del rei Bhumibol Adulyadej de Tailàndia, la gossa Tong
Daeng, i que serà jutjat en un tribunal militar, podria ser sentenciat
a una pena de ﬁns a 37 anys, segons va informar ahir el canal de
televisió Channel NewsAsia. Thanakorn Siriphaiburn, de 27 anys,
va difondre a través del seu perﬁl
de la xarxa social Facebook tres
imatges de l’esmentada gossa amb
comentaris sarcàstics el 6 de desembre passat, i va ser detingut
tres dies més tard.
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CLASSIFICATS

DdG

Per posar el seu anunci

Personalment a

HORARI DE RECEPCIó DILLUNS A DIVENDRES

9,00 a 15,00 hores

LLOGUERS

›CASES
GIRONA - Zona Taialà: Casa
adossada en lloguer sense mobles, de superfície construïda
aproximada 195 m2, disposa
de planta baixa amb garatge de
70 m2, cuina, sala, menjador
amb llar de foc i bany. Planta pis:
4 habitacions dobles, gran cuina, menjador sala d'estar, rentador de 15 m2, bany complet
i lavabo, terrassa de 15 m2, finestres d'alumini amb vidres
dobles, calefacció de gas natural i jardí. Preu: 950 € - Referència: 24586. Finques Catalunya -www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.

›

PISOS OCASIÓ

GIRONA - C/ Cerverí (zona Devesa) : Pis de lloguer sense mobles, de superfície construïda
64 m2, disposa de 2 habitacions, cuina menjador sala d'estar i 2 banys, paviment de parquet, finestres d'alumini amb vidres dobles, calefacció de gas
natural i aire condicionat. Preu:
480 €/mes - Referència:
25134. Finques Catalunya www.finquescatalunya.cat Tel. 972 219 758.
GIRONA - Carrer Anton Agullana (Montilivi): Pis de lloguer
amb mobles, de superfície construïda 45 m2, consta d’1 dormitori, cuina menjador sala
d'estar, bany complet, terres de
parquet, calefacció de gas natural i aire condicionat, terrassa de 5 m2, despeses de comunitat incloses. Preu: 400 €/mes
- Referència: 25142. Finques
Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
FORNELLS DE LA SELVA (Girona) - Pis de lloguer amb mobles, de superfície construïda
61 m2, disposa de 2 dormitoris (un tipus suite), cuina, menjador sala d'estar, 2 banys complets, finestres d'alumini amb vidres dobles, disposa de jardí i
piscina comunitaris, pàrquing incos en el preu. Preu: 600 €/mes
- Referència: 25133. Finques
Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Zona Maristes: Pis de
lloguer amb mobles, de superfície 60 m2, disposa de 2 habitacions, cuina menjador sala
d'estar, bany complet, molt lluminós. Preu: 400 €/mes - Referència: 24989. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Carrer Dr. Ametller:
Pis de lloguer amb mobles, de
superfície construïda 110 m2,
disposa de 3 dormitoris, despatx, cuina, menjador sala d' estar, bany complet i lavabo, rentador de 10 m2, terrassa de 14
m2, calefacció de gas natural.
Preu: 550 €/mes - Referència:
24068. Finques Catalunya www.finquescatalunya.cat Tel. 972 219 758.
GIRONA - Devesa: Dúplex de
lloguer amb mobles, de superfície construïda 101 m2, disposa de 4 dormitoris, cuina, menjador estar, 2 banys complets,
terrassa, molt assolellat, calefacció de gas natural i aire condicionat. Preu: 650 € - Referència: 23962. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.

SARRIÀ DE TER (Girona) - Pis
de lloguer amb mobles, de superfície construïda 90 m2, disposa de 3 dormitoris dobles,
cuina office, menjador sala
d'estar, paviments de parquet,
fusteria exterior d'alumini amb
vidres dobles, calefacció individual de gas natural i aire condicionat. Pàrquing inclòs. Preu:
650 €/mes - Referència:
24582. Finques Catalunya www.finquescatalunya.cat Tel. 972 219 758.
GIRONA - Zona Maristes: Pis de
lloguer amb mobles, de superfície 60 m2, disposa de 2 habitacions, cuina menjador sala
d'estar, bany complet, molt lluminòs. Preu: 450 €/mes - Referència: 24989. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Ronda Pedret: Pis de
lloguer sense mobles, de superfície construïda 75 m2, disposa de 3 dormitoris, cuina,
menjador sala d'estar, 2 banys,
paviments de parquet, finestres
d'alumini amb vidres dobles, calefacció individual de gas natural. Preu: 475 €/mes - Referència: 25112. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Carrer Jocs Olímpics:
Pis de lloguer sense mobles, de
superfície construïda 90 m2,
disposa de 4 dormitoris, cuina
office, menjador estar, 2 banys,
terrassa de 6 m2, finestres
d'alumini amb vidres dobles, calefacció individual a gas natural, jardí i piscina comunitaris, 2
garatges tancats inclosos en el
preu. Preu: 800 €/mes - Referència: 23852. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Carrer Bailen: Pis de
lloguer amb mobles, de superfície construïda 70 m2, disposa de 2 dormitoris, cuina menjador estar, bany complet, terrassa, calefacció de gas natural, finestres d'alumini amb vidres dobles. Preu: 550 €/mes Referència: 24222. Finques
Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.

VENDES

Diari de Girona

CASSÀ DE LA SELVA (Girona)
- Dues cases adossades en
venda corresponents a una
sola finca. Parcel.la de 301 m2,
superfície construïda 284 m2,
superfície per jardí 140 m2
amb un pou. La primera casa
disposa de 5 dormitoris, cuina,
menjador sala d'estar i bany i la
segona de 6 dormitoris, cuina,
menjador sala d'estar i bany.
Preu total: 125.000 € - Referència: 24405. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.

PER TELèFON

PER EMAIL

972 21 25 87

972 20 20 66

economics@ddg.cat

DETALLEU EL TEXT I SECCIó EN LA qUAL S'HA DE PUBLICAR. NúMERO DE VISA AMB LA DATA DE CADUCITAT.
NOM, DNI/NIF, TELèFON I ADREçA DEL CLIENT EN UN DOCUMENT AMB LA SIGNATURA DEL TITULAR.

General Mendoza 2, baixos. Girona.

›PISOS OCASIÓ
GIRONA - Carrer Santander:
Ocasió. Pis amb mobles, de superfície construïda 70 m2,
3 dormitoris, cuina, menjador
estar, bany, terrassa de 5 m2,
gas natural. Preu: 60.000 € Referència: 25000. Finques
Catalunya -www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - La rodona: Pis en
venda planta baixa, de superfície construïda 97 m2, disposa de 3 dormitoris dobles, cuina nova, menjador sala d'estar,
1 bany, traster 7m2, fusteria
d'alumini amb vidres dobles i
doble obertura. calefacció i aire
condicionat per conducte. Jardí
comunitari. Preu: 125.000 € Referència: 24950. Finques
Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Centre. Ocasió. Pis en
venda de superfície construïda
80m2, disposa de 4 dormitoris,
cuina, menjador sala d'estar, foc
a terra, bany complet, gas natural. Preu: 143.000 € - Referència: 24938. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.
GIRONA - Zona Hipercor: Pis i
aparcament en venda de superfície construïda 104 m2,
disposa de 3 dormitoris dobles, cuina office, menjador
sala d' estar, 2 banys complets,
fusteria exterior d' alumini, vidres dobles, calefacció de gas
natural. Preu: 139.000 € aparcament inclòs - Referència:
24129. Finques Catalunya www.finquescatalunya.cat Tel. 972 219 758.

FIAT DOBLO 1.3 Multijet Active. 90 cv. Any 11. 7.623e. Autos Toni. 972.42.32.65 608.43.00.84. Brunyola.
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DiD. 200 cv. Any 11. 14.900e.
Autos Toni. 972.42.32.65 608.43.00.84. Brunyola.
RENAULT MEGANE Grand
Tour 1.5 DCi Confort Dynamique. 100 cv. Any 06. 3.990e.
Autos Toni. 972.42.32.65 608.43.00.84. Brunyola.
VOLKSWAGEN CORRADO 1.8
G60. Any 97. 5.000e. Autos
Toni.
972.42.32.65
608.43.00.84. Brunyola.
CITRÖEN BERLINGO FIRST
1.6 HDi Combi 5. Any 11.
6.600e.
Autos
Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.

TREBALL

›AMISTAT

›CONTACTES

23 ANYS. Petita, prima, deliciosa. 620.638.968.

ESTÀS SOL/A? Grup d’amics/gues de totes les edats.
Coneix una amistat seria o una
possible parella... Truca
631.85.87.46.

PILI 45, besucona, pechugona,
conejito peludo, atrevida, todo
terreno. 688.300.173.

24 ANYS mulata, bon pit natural. M’agrada el 69, vols?
653.208.663.

ORIENTALES,
CHINAS Y
JAPONESAS

HABITACIONS econòmiques
per a parelles i amics. A Girona
centre. Privat, discreció màxima.
972.427.935- 620.638.968.

›QUIROMASSATGE
BLANCA: catalana. Especialitzada en massatges relaxants
integrals. 645.01.57.94 (particular, discret).

›

MASSATGE ERÒTIC

SOFIA. Madura catalana. 40
anys. Molt guapa. Cos juvenil.
Dolça, sensual i carinyosa. Cites
íntimes. Particular. Tots els serveis de relax. 695.08.66.25.
ANNA 40 anys novament a Girona. Desde 40e. Discreció.
638.46.68.62.

SOM EL QUE BUSQUES
MASSATGES ERÒTICS

SENSUAL NIRVANA

30€ - 5 Guapas Chicas
Jóvenes y cariñosas
SALIDAS

656 71 74 57
FIGUERES, gordita, 230 pechazos, cubana, francés sin.
25 euros. 658.323.743.
NOVEDAD argentina. 50 años,
150 pecho natural, complaciente, cariñosa. 686.09.43.82.

SENYORA DE GIRONA, amb títols d’Auxiliar d’Infermeria, Gerontologia i Magisteri, cuidaria
persones grans o nens. Horari
disponible 7:30h a 15:30h.
686.88.23.54.

633 052 844 - 872 036 187

GIRONA - Carrer Sant Joan Bta.
la Salle: Pis en venda amb mobles, superfície construïda 134
m2, disposa de 5 dormitoris,
cuina, menjador sala d' estar, 2
banys, terrassa de 37 m2 amb
moltes possibilitats, calefacció individual a gas natural.
Referència: 24728. Preu
178.500 € - Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat
- Tel. 972 219 758.

MOTOR

›CLASSES
PROFESSORA dóna classes
particulars de Primària i ESO.
686.88.23.54.

DIVERSOS

›ALTRES
ABS NETEJA XEMENEIES GIRONA. Servei professional diari en la neteja de llars de foc, calderes de gasoil i tot tipus de
conductes
de
fum.
972.17.17.33. Xemeneia neta,
fora perill d’incendi.

COMPRO ORO
JOYAS - MONEDAS - OBJETOS
DE PLATA Y ANTIGÜEDADES

›TURISMES

PAGO AL CONTADO

L’OR ANTIC

NISSAN TERRANO II 2.7 TDi
Sport. 125 cv. Any 98. 4.900e.
Autos Toni. 972.42.32.65 608.43.00.84. Brunyola.

C/ Lasauca, 10 - 17600 FIGUERES

CITRÖEN XSARA 2.0 HDi. 110
Exclusive. Any 04. 2.800e. Autos Toni. 972.42.32.65 608.43.00.84. Brunyola.

MATALASSOS I SOMIERS seminous. Un 150x190, 20e. 18
de 90x190, 15e/u. 18 somiers
90x190, 20e/u. 972.85.60.17.

SUBARU IMPREZA 2.0 GX
AWD. Any 04. 3.990e. Autos
Toni.
972.42.32.65
608.43.00.84. Brunyola.

SERVEIS

PEUGEOT EXPERT Combi 6.
1.6 HDI. Any 11. 12.500e. Autos Toni. 972.42.32.65 608.43.00.84. Brunyola.
NISSAN ALMERA 2.2 DI. Any
03. 3.300e. Autos Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.

DISCRECIÓN

Tel. 972 67 40 48

›SALUT
MASSATGES per dolors, ansietat, fibromiàlgia, reflexologia
podal, reiki. 691.23.20.24.

SILVIA. 34 anys. Rossa impressionant. Catalana amb sensualitat. Excel.lent massatgista. Màxima discreció per a senyors selectes. 602.433.627.
MARINA. 24 anys. Morenassa
catalana, morbosa i juganera.
Massatges eròtics amb el final
sexual que desitgis. Pur plaer
per a senyors discrets que vulguin gaudir. 669.23.90.77.
DANIELA. Catalana. Molt sensual. Massatgista eròtica i carinyosa per gaudir de moments
inoblidables. Truca’m, vine i
deixa’t portar. Màxima discreció. 603.357.500.
SARA. Morenassa catalana, 34
anys, casada, morbosa, cos d’infart. La sensualitat marca la
meva professionalitat. Sóc carinyosa, petonera i molt entregada. Particular, per a senyores.
Discrets i solvents. Sóc la dona
que busques. 698.485.969.
CARLA. 20 anys. Guapíssima.
Estudiant universitària. Tinc novio però m’encanta el sexe. Faig
massatges erótics i serveis de
relax amb el final que més t’agradi (francès, relació, grec, etc...)
Només em relaciono amb senyors molt discrets. 602.433.627.
ANNA. Catalana. 34 anys. Casada, rossa, molt guapa. M’agraden els homes educats i discrets. Gaudir i fer-te gaudir. Sóc
molt carinyosa (m’encanten els
petons). Morbosa, apassionada i una excel.lent massatgista.
La dona que qualsevol home pot
desitjar. Francès natural fins al
final. Relació i tot el que més t’agradi. Disposo d’apartament privat. Molta discreció. De 10 a 20
hores. 603.357.500.
NOVEDAD Blanes. Paula 45
años. Delgada, 45 pecho. Masajes eróticos. Discreción.
626.585.939.

JOVENCITA-MUY GUAPA
SALIDAS
24 h
PRECIOSAS
COMPLETAS
MASAJES

698 484 222

SANT ANTONI DE CALONGE.
Noia del país molt atractiva i
complaent. 615.415.761.

Chicas Chinas
GIRONA

PARTICULAR. Discreto. Ternura, morbo. Suavidad. Francés
completo. Masajes camilla.
602.422.764.

678
857
056

CATALANA. Particular, molt
atractiva, apassionada i dolça.
Màxima
discreció.
618.82.99.08.

FIGUERES

CHICA ORIENTAL
MASAJE
EN CAMILLA
SALIDAS
y DOMICILIO
TODOS
LOS SERVICIOS

TODO TIPO DE SERVICIOS
A ROSES, Costa Brava catalana 52 anys. Carinyosa, petonera
i sense tabús. Servei garantitzat. No nº amagats. Totalment
privat. 600.85.08.66.
RUSA. Victoria. Cariñosa, juguetona, francés natural, aparcamiento fácil. 611.27.26.22.
FIGUERES, DOS MADURITAS
TETONAS, MASAJES EROTICOS PROFESIONALES, CUBANITA, 40e. 688.390.033.

24 h
657 483 908

AL CENTRE Girona. Privat,
distingit, exclusiu. Reserva
temps i regala’t plaer, t’ho mereixes i ho necessites. Absoluta privacitat. Novetats setmanals. 8 Senyoretes joves,
delicioses, sexys i vicioses.
620.638.968- 972.427.935.
Vídeo X. Sortides sí. Visa
també www.lapomasex.com
JOVE rossa, sexy, femenina,
dolça i lliurada. 653.20.86.63.

Sí a todo
cariñosas

ORIENTALES
MUY GUAPAS
Y JÓVENES

Masajes
y salidas
24 h

622 399 799
FIGUERES, Debora, travestí
Venezolana, 28 años. Discreta.
24H particular. 639.813.165.
LAILA. Girona. Latina: Particular. Discreto. Sin prisas. Masajes
relajantes... 680.513.371.
MURCIANA lliurada i tranquil.la.
Alta, elegant i mimosa.
653.208.663.

2 AMIGUES implicades. Tendres i exquisides. També separades. Ens agrada gaudir sense presses d’un relax íntim,
t’apuntes? 653.20.86.63.

CATALANA jove espectacular,
independent. Francès final. Lluvia. Griego. Sado. 631.77.66.09.

ELENA. Rusa, rubia, alta. Simpática, cariñosa y dulce. 1022h. 622.644.429.

GIRONA

CENTRO

BRASILERA preciosa. Tetona,
pleneta, rossa, sexy, salvatge.
Francès i altres vicis al natural.
620.63.89.68.

SILVIA Banyolina 38 anys. Girona. Molt discret i particular.
619.081.019.

›RELAX
ÚNIC I EXCLUSIU A GIRONA
Massatgistes catalanes
DOLCES • GUAPES • IMPLICADES
LES MILLORS DE GIRONA

GIRONA CENTRO
JAPONESA I ORIENTAL
NUEVA CHICA

ASIATICAS. Sant Feliu de Guíxols. 24 Horas. Masaje.
631.777.432.

ATRACTIVA massatgista catalana, 44 anys. Encantadora i
sensual.
Discreció.
674.966.109.

›OFERTES

ENSENYAMENT

GIRONA CENTRO

www.sensualnirvana.com

GIRONA - Zona Pericot: Pis de
70 m2, 2 dormitoris, cuina
menjador sala d' estar, bany, terrassa, fusteria exterior d'alumini i vidres dobles, calefacció
de gas natural. Preu: 120.000
€ - Ref. 24820. Finques Catalunya - www.finquescatalunya.cat - Tel. 972 219 758.

›CASES
GIRONA - Palau-Can Prunell:
Casa aparellada en venda, de
superfície 301m2 construïts,
parcel·la de 527m2 disposa
de 5 habitacions, 3 banys, assolellada, fusteria exterior de
fusta i vidres dobles, fusteria interior de fusta, paviments de
gres, calefacció individual de
gas natural, 3 terrasses grans,
jardí 350m2 i garatge tancat de
87m2. Preu: 495.000 € - Referència: 24966. Més informació: Finques Catalunya www.finquescatalunya.cat Tel. 972 219 758.

PER FAX

EVA. Ninfómana, 130 pechos
naturales. Complaciente. Todas fantasías. Discreción.
631.36.72.48.

DEL PAIS 36 anys experimentada. Combino sensibilitat, experiència i total implicació. Discret. 653.20.86.63.
LARA. Bona, bonica i barata. De
9 a 23h. 620.63.89.68.
NOVETAT a Girona. Rossa 27
anys, atractiva sense manies.
Juganera
i
calenta.
653.208.663.
ANABEL 23 anys cubana, cos
impressionant, bon pit natural,
dolça
i
complaent.
620.63.89.68.
CLAUDIA 36 anys. Francès
fins al final natural. Grec profund. Jocs, consoladors. Arnés.
Pluja daurada. Truca’m
653.20.86.63.
SALA VIP exclusiu per grups de
joves dels dijous nit. Us proposem
jocs en grup. Mossegar la sabana
i cul a la paret. Voleu saber la resta?... I més jocs eròtics, impressionants i divertits. Preus especials
i cerveses gratis. Casa privada centre Girona www.laPomasex.com
líder a Girona en seguretat i permanència. Tels. 620.638.968 972.427.935.

TETAS enormes naturales. Mujer espectacular, cuerpo 10.
Completísima. Ninfómana.
677.20.15.38.

NOVETAT, exclusiva Mariona,
Alt Empordà. 38 anys. Apersonada, alta. Massatges sensitius
i fel.lacions taoistes. 4 anys d’aprenentatge de les tigreses
blanques comunitat privada.
Hores
concertades.
972.427.935- 620.638.968.

DESDE 20e. Marcela 42 años.
Rubia, guapísima, besucona,
cariñosa, complaciente. Discreción. 632.47.64.06.

NOVETAT Colombiana 27 anys
petita, amb precioses corbes i
una boca que s’empassa tot.
653.208.663.

SALES VIP EROTIC SHOW ESPECIAL COMIATS
www.clublapaloma.net

obrim a les 5 de la
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Agenda i Cartellera
Mercats


Amer, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet
de la Selva, Salt, Sant Antoni de
Calonge, Sant Pere Pescador,
Sarrià de Ter i Vilablareix.

Balls
GIRONA
Ball  A 2/4 de 6 de la tarda
a l’Espai Cívic Mercadal ball de
la gent gran amb Blanca i
Gemma.

Música
CALONGE
Concert  A partir de les 6 de
la tarda a la sala Fontova concert a càrrec de l’Escola de
Música Adrià Sardó i acte de
reconeixement a Conxita Mira,
vídua d’Adrià Sardó.
GIRONA
Concert de Nadal  A partir
de les 7 de la tarda a l’Auditori
Josep Irla concert de Nadal organitzat pels serveis territorials de Cultura i els Amics del
Museu d’Art.
Jazz  A les 10 de la nit al
Sunset Jazz Club Movin’Wes
amb Cesc Adroher, Txema
Riera i Ramon Prats.
LA JONQUERA
Concert de Nadal  A les 7
de la tarda als Porxos de Can
Laporta concert de Nadal de
l’Escola de Música.
PLATJA D’ARO
Concert  De les 6 de la tarda a la Masia Bas concert de
Nadal.

Conferències
GIRONA
Comunicació  A 2/4 de 2
del migdia a la sala de Graus d
l’edifici de Sant Domènec de
la Universitat de Girona conferència «Introducció al màrqueting online» a càrrec d’Enrique San Juan, expert en màrqueting digital.
Dol  A 2/4 de 8 del vespre a
la Casa de la Cultura conferència «És Nadal i a casa hi ha
una cadira buida».
Salvament marítim  A les
8 del vespre a la Casa de Cultura conferència «El salvament marítim ahir i avui» a
càrrec d’Agustí Mallofré.
VILABLAREIX
Infància  A 2/4 de 9 de la
nit al centre cultural Can
Gruart conferència «La infància al Nadal: el Joc, l’atenció i
l’amor» a càrrec de Marta Pagès, psicopedagoga.

Lletres
FIGUERES
Presentació llibre  A les 7
de la tarda a la sala Marquès
de la Mina del castell de Sant
Ferran presentació del llibre
de poemes «Terra & Cor. Sant
Salvador i altres poemes» de
Maria Terrades.
GIRONA
Contes  A 2/4 de 6 de la
tarda a la biblioteca Just M.
Casero recomanació de contes

per Nadal amb Montserrat Rebollo.

DESTAQUEM

Tertúlia  A les 6 de la tarda
a la biblioteca Carles Rahola
tertúlia amb Jordi Boixadós.

Informàtica  A les 5 de la
tarda a la biblioteca Just M.
Casero taller d’informàtica per
a infants.

Converses  A les 7 de la
tarda a l’Estació Espai Jove
grup de conversa en anglès
de nivell intermedi.
Presentació llibre  A 2/4
de 8 del vespre a la seu de
l’Ateneu d’Acció Cultural
(ADAC) presentació del llibre
«L’Estat contra la democràcia» editat per Llibres de l’Índex. A l’acte intervindran l’editor, Josep Maria Orteu; l’autor
del llibre, Pau Miserachs i l’autora de l’epíleg, Anna Arqué.
Club de lectura  A les 8 del
vespre a la biblioteca Antònia
Adroher club de lectura.
Club de lectura fàcil  A les
8 del vespre a la biblioteca
Salvador Allemde club de lectura fàcil amb l’obra «L’home
que plantava arbres».

Tecnologia  A les 6 de la
tarda a la biblioteca Carles Rahola taller sobre l’emmagatzematge ofimàtic i compartir documents a la xarxa.
Nadal  A 2/4 de 7 de la tarda als Químics Espai Jove taller de recursos nadalencs.

GIRONA
Showcookings  A les 6 de
la tarda al Mercat del Lleó,
Showcooking amb la cuinera
Fina Puigdevall, del restaurant Les Cols d’Olot (2 estrelles Michelin. Darrera sessió
del curs de l’Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó, «Els
fogons del Lleó».

HOSTALRIC
Club de lectura  A 2/4 de 7
de la tarda a la biblioteca club
de lectura amb el llibre «El
gran inquisidor» amb la presència del seu autor, l’escriptor Miquel Fañanàs.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Lectura  A 2/4 de 9 de la
nit a la biblioteca cicle «Parlem de llibres» amb les «Cròniques italianes» d’Stendhal.
ROSES
Presentació llibre  A les 7
de la tarda a la biblioteca presentació del llibre «Ensenya’m a menjar bé: com adquirir uns hàbits saludables» a
càrrec de la seva autora Gemma Ros, biòloga i nutricionista.

Formació  A les 7 de la tarda al centre cívic de Santa Eugènai taller de formació per a
entitats.
PALAMÓS
Cuina  A les 3 de la tarda al
Museu de la Pesca-Espai del
Peix taller-curs de cuina del
peix per Nadal.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Nadal  A les 6 de la tarda a
l’Espai Jove taller de Nadal
amb palets.

Fires

BANYOLES
Exposició  A l’Ateneu de
Banyoles el fotògraf banyolí
Pere Duran exposa una sèrie
d’imatges sobre l’estany banyolí amb el títol «L’Estany
Màgic». Restarà oberta al públic fins al pròxim dimarts,
dia 22 de desembre.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Club de lectura A les 7 de
la tarda a la biblioteca Octavi
Viader i Margarit club de lectura fàcil.

FIGUERES
Fira-Mercat de Nadal  De
les 11 del matí a les 2 de la
tarda i de 4 de la tarda a 2/4
de 9 de la nit a la Rambla FiraMercat amb tota mena d’articles nadalencs.
GIRONA
Firanadal  De 2/4 d’11 del
matí a les 9 de la nit a la plaça
Independència amb parades
de productes nadalencs.
Artesania  De les 10 del
matí a les 9 de la nit al Pont
de Pedra fira de productes artesans.

Jornades
FIGUERES
Star Wars  A 1/4 de 9 de la
nit a Llibres Low Cost conferència «Els fills de Vader»
dins de les activitats de les
jornades Star Wars.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Contes  A les 6 de la tarda a
la biblioteca Joan Vinyoli sessió de minicontes «Per Nadal,
sopa de galets per als petitets» a càrrec de Bel Contes.
SERINYÀ
Club de lectura  A 2/4 de 8
del vespre a la sala de lectura
Francesca Bartrina club de
lectura amb el comentari de
l’obra «Lolita» de Vladimir
Nabokov.

ci del curs-taller d’iniciació al
twitter.

OLOT
Conferències  A 2/4 de 6
de la tarda a la Sala d’Actes
de l’IMPO, conferència «Les
influències del cinema sobre
la societat al llarg del temps»
a càrrec d’Àngel Quintana,
professor titular d’Història i
teoria del cinema.

GIRONA
Organitzacions  A 1/4 de
10 del matí a l’EspaiCaixa jornada «Organitzacions i optimistes» en la que es parlarà
d'aspectes com l'adopció d'una actitud mental positiva,
superar les pors i assumir la
pròpia responsabilitat com a
focus de control intern a càrrec d’Emilio Duró.

Presentacions
Donació sang

AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Agenda Llatinoamericana
 A 1/4 de 8 del vespre a al
biblioteca de Sant Joan presentació de l’agenda llatinoamericana i el calendari solidari. A més. conferència sobre
Banca ètica i Cooperativa ciutadana anirà a càrrec de Glòria
Sanz Pinyol.

Tallers
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Nadal  A les 5 de la tarda a
la biblioteca Ramon Bordas i
Estragués taller de Nadal
«Mini tió».
GIRONA
Twitter  A les 11 del matí a
la biblioteca Carles Rahola ini-

CASTELL D’ARO
Campanya  De les 6 de la
tarda a les 9 de la nit al centre
cívic Ca la Rafaela campanya
de donació de sang dins del
programa de sortides del banc
de sang i teixits de les comarques gironines.

GIRONA
Projecció  A 2/4 de 8 de la
tarda al Museu del Cinema de
Girona, projecció de la pel·lícula «Le sable, enquête sur une
disparition», de Denis Delastrac (França,2011). Dins del
cicle «Frenchdoc. Mostra de
documentals francòfons». Entrada gratuïta.

Pessebres
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Mostra de Pessebres  De
les 11 del matí a les 6 de la
tarda a l’església vella museu
mostra de pessebres del món.
SANT GREGORI
Pessebre de Can Roseta 
Fins el 8 de febrer es pot visi-

Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

tar el tradicional pesebre de
Can Roseta, a Sant Gregori.
Horaris: de les 11 del matí a la
1 del migdia i de les 4 a les 6
de la tarda (festius inclosos).
Per a grups superiors a 20
persones caldrà concertar visita prèvia. Tots els camins
estan adaptats per a persones amb minusvalia. Més informació als números de telèfon 972 42 83 47 i 972 42
97 79. Correu electrònic: pessebrecanroseta@hotmail.com

Gastronomia
L’ESCALA
Mostra de cuina  A les 7 de
la tarda a la Cuina de l’Escola
Empúries mostra de cuina de
Nadal.
PALAMÓS
Menú de l’Escamarlà  Els
restaurants: Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, MarBonic,
Maria de Cadaqués i Mas dels
Arcs de Palamós i Costa Brava, Guillermo, Refugi de Pescadors, Horreo i Simon, de Calonge-Sant Antoni, i Can Sidro
de Vall-llobrega, celebren fins
el diumenge 20 de desembre, la campanya gastronòmica del Menú de l’Escamarlà.

Nadal
SANTA CRISTINA D’ARO
Caga tió  A 1/4 de 6 de la
tarda a l’Espai Familiar de
Santa Cristina, caga tió.

Pistes de gel
RIPOLL
Pista de Nadal  Fins el 6
de gener a la plaça de la Lira
amb horari els dies feiners de
5 de la tarda a les 9 de la nit i
dissabtes i festius d’11 del
matí a les 2 del migdia i de 5
de la tarda a les 9 de la nit.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  La Llotja del Tint
XXI de Banyoles acull, fins al
pròxim 20 de desembre,
l’exposició «LafuturA extramurs» del col·lectiu LafuturA.
Amb obres de Nathalie Rey,
Juan Antonio López, Frederic
Fàbregas, J.L. Tercero, Iván
Sanjuás i Lourdes Garreta.
BLANES
Exposició  La Galeria l’Arcada de Blanes acull, fins al
pròxim 5 de gener, l’exposició de Josep Maria Solà.

11h a 19h. Diumenges i festius de 11h a 14h (dilluns
tancat) www.figueres.cat
GIRONA
Exposició  El Col·legi de Periodistes de Girona acull, fins
al pròxim al 15 de gener,
«El llapis més esmolat», una
mostra de vint-i-cinc vinyetes
de Manel Fontdevila. La mostra permet descobrir el procés
creatiu del ninotaire manresà
Manel Fontdevila i recull vinti-cinc dibuixos originals fets a
mà al costat de la vinyeta definitiva, totes publicades a la
publicació digital ElDiario.es
Exposició  Fins al 31 de
desembre es pot visitar al
Museu d’Art de Girona la mostra «Un mes, una obra. Fanal
de Reis». Horaris: Feiners: De
10 a 18 h, diumenges i festius: de 10 a 14 h.
Exposició  De l’1 al 22 de
desembre, al Centre Cívic Barri
Vell-Mercadal, es pot visitar
l’exposició de l'Associació Catalana d'Arteràpia.
Exposició  El Palau de Congressos de Girona acull, fins
al pròxim dia 3 de gener,
l’exposició fotogràfica «Una
mirada als valors de La Marató». La mostra s’articula al
voltant de 4 valors, la confiança, la solidaritat, l'emoció i
l'esforç, que funcionen com a
eixos conductors d'un conjunt
de fotografies que il·lustren la
globalitat del projecte. Horaris: De dilluns a divendres de
15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius de 16 a 18 h
Exposició  El Museu d’Art
acull, fins al 4 d’abril, l’exposició «Primeres impressions.
Xilografies gironines (s. XVIIXX)». En motiu del 125è aniversari del naixement del folklorista Joan Amades, aquesta
mostra presenta per primera
vegada gran part de les matrius de fusta originals que
serviren per a la impressió de
tota mena de publicacions.
Exposició  El Centre Cívic
de Sant Narcís acull, fins avui,
l’exposició de pintures «Les
Dones que hi ha en mi», de
Dolores Durán Arqueges.
Exposició  El Museu d’Història de Girona acull, fins al
pròxim 3 d’abril, l’exposició
«Girona en època contemporània. Les capitalitats de la
ciutat (1800-1939)». Una
mostra que recull els principals canvis experimentats per
la ciutat al llarg del segle XIX i
les quatre primeres dècades
del segle XX. Comissariat a
cura de: Mònica Bosch i Portell
i Joaquim M. Puigvert i Solà.
Exposició  El Museu dels
Jueus de Girona acull, fins al
pròxim 17 de gener, l’exposició «Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial».

CAPMANY
Exposició  La seu de l’Associació Cultural Populart acull,
fins al pròxim 10 de gener,
l’exposició de fotografia «Paisatges i racons de l'Albera».
Una selecció de fotografies
realitzades en el curs d'un taller de fotografia del paisatge,
impartit pel fotògraf Pau Guerrero. Horaris: dissabtes d'11h
a 14h i de 17h a 19h i els diumenges d'11h a 14h.

LLORET DE MAR
Exposició  La Casa de Cultura de Lloret de Mar acull
fins al pròxim 7 de gener,
l’exposició «Com un vas
buit», de l’artista Jordi Isern.

FIGUERES
Exposició  El Museu de
l’Empordà acull l’exposició
«Fern Sehen. com podem
imaginar-nos un lloc sense
ser-hi?», de l’artista alemanya, Monika Anselment. La
mostra es podrà visitar fins al
pròxim 10 de gener. Horaris: de dimarts a dissabte de

OLOT
Exposició  El Museu dels Volcans acull, fins al 20 de desembre, l’exposició «Els líquens.
Un món en miniatura». Aquesta
exposició, produïda pel Centre
de Documentació i Recursos
Educatius del Parc de Collserola,
presenta el món dels líquens i
ens aproxima a les seves diver-

ses funcions. També hi podrem
trobar informació detallada d’aquests éssers en l’àmbit de la
comarca de la Garrotxa gràcies
a l’inventari que se n’ha fet durant els darrers anys.
SANT FELIIU DE GUÍXOLS
Exposició  El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols
acull, fins al 31 de gener,
l’exposició «La Mancomunitat
a les terres de Girona». L'exposició està dividida en vint àmbits temàtics que fan un recorregut per les actuacions més
significatives que es van dur a
terme en camps tant diversos
com les comunicacions, l’obra
pública, l’agricultura, les polítiques de conservació de la natura, el debat territorial, l’educació, la sanitat o la cultura.

Visites guiades
GIRONA
Museu d’Història  Els dissabtes 23 de gener i 12 de
març, es portarà a terme una
visita guiada a l’exposició «Girona en època contemporània.
Les capitalitats de la ciutat
(1800 - 1939)»- A càrrec dels
comissaris de la mostra, Mònica Bosch i Portell i Joaquim Maria Puigvert i Solà. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia.
Girona bombardejada  Els
dissabtes 19 de desembre i
16 de gener, a les 11 del
matí, itinerari guiat per resseguir les extensions del Museu
d’Història que formen part de
la Xarxa d’Espais de Memòria
Democràtica. A càrrec de Salomó Marquès. Preu: 4 euros.
RIPOLL
Monestir  El Monestir de Ripoll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades, amb
l’objectiu de descobrir la història del bressol de Catalunya,
gaudint d’una fascinant descoberta d’aquest espai tan emblemàtic. Es porten a terme els
diumenges, a 2/4 de 12 del
matí.. Informació i reserves:
al telèfon 972 70 45 56
SANTA CRISTINA D’ARO
Monestir de Solius  Cada
dia, de les 11 del matí a 2/4
d’1 del migdia, i de les 3 a 2/4
de 6 de la tarda, es pot visitar
al Monestir de Solius l’exposició de diorames.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
El comte Arnau  Visita guiada al Museu del Comte Arnau
de Gombrèn, al Castell de Mataplana i visita lliure al Centre
d’Interpretació del Mite del
Comte Arnau de Sant Joan de
les Abadesses. Una opció per
descobrir la història d’un dels
grans mites de Catalunya. Es
porta a terme l’últim diumenge
de cada mes, a les 11 del matí.
Informació: 972 70 45 56

Cap de setmana
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Fundació MONA  Què en
saps de la teva família primat?
Reserva les teves places al
centre de recuperació de ximpancés i macacos, Fundació
MONA i descobreix tots el secrets guardats i que ningú no
us havia explicat abans. Tot
això en una visita guiada de
dues hores i per a totes les
edats. Visita Ximpàtica per famílies amb nens entre 4-12
anys, visites guiades adults.
Tots els caps de setmana. Informació: 972 477 618.
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AMB LA TARGETA DEL SUBSCRIPTOR DEL DIARI DE GIRONA POTS ANAR GRATIS A:

Més informació a www.agendadegirona.com

Girona: dimarts, als cinemes Ocine, Albèniz i Albèniz Plaça
Platja d’Aro: dimarts, als cinemes Ocine

L’AGENDA D’ACTES MÉS COMPLETA

Adreces d’internet: www.agendadegirona.com

ELS HORARIS DEL CINE

LES PEL·LÍCULES

NOTA DE LES PEL·LÍCULES DEL SUPLEMENT DEL DIVENDRES ACCENTS

Diari de Girona no es fa responsable de les variacions horàries que facin les sales de projecció sobre la programació prevista.

HHHHH OBRA MESTRA HHHH MOLT BONA HHH BONA HH INTERESSANT H REGULAR l DOLENTA
BARCELONA NIT D’HIVERN
HHH
Comèdia. Espanya, 2015. Direcció: Dani de la Orden. Intèrprets: Miki Esparbé, Bárbara Santa-Cruz, Álex Monner.
Sinopsi: Després del fenomen de Barcelona, nit d’estiu,
arriba Barcelona, nit d’hivern,
una seqüela amb alguns dels
personatges favorits del primer lliurament vivint un altre
capítol dels seus peculiars
idil·lis durant una màgica nit
de Reis. Girona (Albèniz Centre, Ocine), Salt, Blanes, Figueres, Olot, Palamós, Roses.
EL BECARIO HHH
Comèdia. EUA, 2015. Direcció: Nancy Meyers. Intèrprets: Robert De Niro, Anne
Hathaway, Rene Russo. Sinopsi: Aprofitant l'oportunitat
de tornar a treballar que li ofereix una web de moda, un vidu
de 70 anys esdevé un càrrec
d'alt nivell en aquesta empresa. Girona (Albèniz Centre).
EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
HHHH
Thriller. EUA, 2015. Direcció:
Steven Spielberg. Intèrprets:
Tom Hanks, Amy Ryan, Alan
Alda. Sinopsi: Història de James Donovan (Hanks), un advocat de Brooklyn que es veu
sobtadament immers en les
entranyes de la Guerra Freda
quan la CIA li fa l'encàrrec gairebé impossible de negociar
l'alliberament d'un pilot d'un
avió O-2 nord-americà capturat. Girona (Albèniz Centre,
Ocine), Salt, Blanes, Figueres, Olot, Palamós, Platja
d’Aro, Roses.
EL VIAJE DE ARLO HHH
Comèdia familiar d’animació.
EUA, 2015. Direcció: Don Hall
. Intèrprets: Neil Patrick Harris, Judy Greer. Sinopsi: Què
hauria passat si l'asteroide hagués esquivat la Terra i els dinosaures gegants no s'haguessin extingit mai? Viatge
èpic al món dels dinosaures on
un apatosaurus anomenat
Arlo es fa amic d'un humà. Girona (Ocine), Salt, Blanes,
Figueres, Olot, Platja d’Aro,
Roses.
EN EL CORAZÓN DEL MAR
HHH
Drama. EUA, 2015. Direcció:
Ron Howard. Intèrprets:
Chris Hemsworth, Cillian
Murphy, Ben Whishaw. Sinopsi: L'hivern de 1820, el vaixell
ballener de Nova Anglaterra
Essex va ser atacat per una
cosa que ningú podia creure:
una balena de grandària impressionant. El desastre marítim inspiraria la novel·la MobyDick de Melville. Girona (Albèniz Centre, Ocine), Salt,
Blanes, Figueres, Olot, Palamós, Platja d’Aro, Roses.
HOTEL TRANSILVANIA 2
HHH
Comèdia familiar d’animació.
EUA, 2015. Direcció:
Genndy Tartakovsky. Intèrprets: Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi.
Sinopsi: A l’Hotel Transilvània les coses van millor. La
política de «només per a
monstres», establerta per

ESTRENES
i Vincent Leroy han triomfat
en tot. En les seves feines,
en el seu matrimoni, amb
els seus fills... I avui, volen
triomfar en el seu divorci.
Però quan simultàniament
els ascendeixen al lloc que
cadascun sempre ha somiat, la seva vida de parella
es converteix en un malson.
Des d'aquest moment, gens
de treva: els excònjuges
modèlics es declaren la
guerra i faran qualsevol
cosa per no aconseguir la
custòdia dels fills. Girona
DOPE
Comèdia dramàtica. EUA,
2015. Direcció: Rick Famuyiwa. Intèrprets: Rakim
Mayers, Blake Anderson. Sinopsi: La vida és dura per a
un friki. Si no, que ho preguntin a Malcom, un
adolescent criat per la seva
mare soltera «als baixos»
de Los Angeles. Malcolm
està obsessionat amb el
hip-hop dels 90, toca en
una banda de punk-rock i
somia anar a Harvard, però
tot a la seva vida farà un
tomb inesperat quan entri
en contacte amb un colla
d’amics que s’emboliquen
amb les drogues. Girona (Albèniz Centre).

LA NOVIA
Drama. Espanya, Alemània,
Turquia, 2015. Direcció:
Paula Ortiz. Intèrprets: Leticia Dolera, Manuela Vellés.
Sinopsi: Dos homes, una
dona, un amor, un desig. Un
triangle inseparable des de
nens. Passen els anys i ella,
angoixada i infeliç, es prepara per a les seves noces
amb el nuvi enmig del desert blanc, de terres salines
i ermes, on viu amb el seu
pare. El dia anterior a la cerimònia, truca a la porta una
captaire anciana que ofereix un consell: «No et casis
si no l’estimes». Girona (Albèniz Centre).

PAPÁ O MAMÁ
Comèdia romàntica. França i
Bèlgica, 2015. Direcció:
Martin Bourboulon. Intèrprets: Laurent Lafitte, Marina Foïs. Sinopsi: Florence

Dràcula, s’ha relaxat i ara
s’accepten humans. Girona
(Ocine), Salt, Blanes, Platja d’Aro.
KRAMPUS - MALDITA
NAVIDAD
Comèdia de fantasia i terror.
EUA, 2015. Direcció: Michael
Dougherty. Intèrprets: Adam
Scott, Toni Collette. Sinopsi:
El jove Max, desil·lusionat en
veure que la seva desestructurada família torna a enfrontar-se, decideix no celebrar el
Nadal. Però no sap que deslliurarà la fúria de Krampus,
una vella força demoníaca
que castiga els no-creients.
Girona (Ocine), Salt, Blanes,
Figueres, Pl. d’Aro, Roses.
LA LANGOSTA HHH
Comèdia. Irlanda, Regne Unit,
Grècia, França, Països Baixos,

(Albèniz Centre, Ocine).

TERCER GRADO
Thriller. Espanya, 2015. Direcció: Geoffrey Cowper.
Intèrprets: Jesús Lloveras,
Sara Casasnovas, Javier Beltrán. Sinopsi: En el seu primer cap de setmana de permís després de 5 anys a la
presó, Mark Rodríguez és
testimoni d'un atracament a
un furgó blindat. La situació
crítica del seu germà i el pes
del remordiment l’empenyeran a prendre mesures
desesperades. La seva única ajuda serà una jove i
sexy stripper que va conèixer la nit anterior. Girona

qual arrisquen les seves vides
per alliberar els ciutadans de
Panem i orquestren un intent
d'assassinat del president
Snow. Girona (Albèniz Centre, Ocine), Salt, Blanes, Figueres, Olot, Palamós, Platja d’Aro, Roses.
MARTE HHHH
Ciència-ficció. EUA, 2015.
Direcció: Ridley Scott. Intèrprets: Matt Damon, Jessica Chastain. Sinopsi: L’astronauta Mark Watney viatja en una missió espacial a
Mart. Però mentre és sobre
el terreny, una forta tempesta el separa de la resta
de la tripulació, que el dóna
per mort. Girona (Ocine),
Blanes.
NADIE QUIERE LA NOCHE
HHH
Drama. Espanya, França, Bulgària, 2015. Direcció: Isabel
Coixet. Intèrprets: Juliette Binoche, Rinko Kikuchi, Gabriel
Byrne. Sinopsi: Una dona que
vol reunir-se amb el seu marit,
un explorador, fa un viatge temerari i èpic pel més inhòspits
dels llocs del món. Pel trajecte
troba una dona inuit que canviarà les seves rígides idees
sobre i la seva vida per sempre. Girona (Albèniz Centre),
Platja d’Aro.

niz Centre).

OCHO APELLIDOS
CATALANES HH
Comèdia, Espanya, 2015. Direcció: Emilio Martínez Lázaro.
Intèrprets: Clara Lago, Carmen Machi, Karra Elejalde,
Dani Rovira, Belén Cuesta,
Rosa Maria Sardà, Berto Romero . Sinopsi: Koldo posa
rumb a Sevilla per convèncer
Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar la xicota al
preu que sigui. Rodada a l’Empordà. Girona (Albèniz Centre, Ocine), Salt, Blanes, Figueres, Olot, Palamós, Platja d’Aro, Roses.
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www.cinemesalbeniz.cat

2015. Direcció: Yorgos Lanthimos. Intèrprets: Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, Ben Whishaw. Sinopsi:
Història d'amor en un futur on
s'arresta els solters per traslladar-los a l'Hotel. Allà són
obligats a trobar parella en
menys de 45 dies. Si fracassen, són transformats en un
animal de la seva elecció i deixats anar en el bosc. Girona
(Truffaut).

TECHO Y COMIDA HHH
Drama. Espanya, 2015. Direcció: Juan Miguel del Castillo.
Intèrprets: Gaspar Campuzano, Mariana Cordero. Sinopsi: Rocío, mare soltera i sense
feina, ha de trobar una solució
per poder pagar el lloguer. Girona (Albèniz Centre).

LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
SINSAJO. PARTE II HHH
Ciència ficció. EUA, 2015. Direcció: Francis Lawrence. Intèrprets: Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson. Sinopsi:
Katniss, acompanyada per un
grup dels seus millors amics,
que inclou Gale, Finnick i Peeta, emprèn una missió amb la
unitat del Districte 13, en la

TRUMAN HHHHH
Comèdia dramàtica. Espanya i
Argentina, 2015. Direcció:
Cesc Gay. Intèrprets: Ricardo
Darín, Javier Cámara, Dolores
Fonzi, Àlex Brendemühl, Javier
Gutiérrez. Sinopsi: Dos amics
de la infància es reuneixen per
passar uns dies inoblidables.
Girona (Albèniz Plaça i Ocine).
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Spectre
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CINEMA TRUFFAUT

SPECTRE HHHH
Thriller. Regne Unit, EUA,
2015. Direcció: Sam Mendes.
Intèrprets: Daniel Craig, Dave
Bautista, Christoph Waltz,
Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Léa Seydoux. Sinopsi: James Bond fa una missió secreta a la ciutat de Mèxic i finalment a Roma, on coneix Lucía
Sciarra, la bella i prohibida vídua d’un infame criminal. Girona (Albèniz Centre, Ocine),
Blanes, Figueres, Olot, Platja d’Aro.

18.00, 20.45

Sala 5 Ocho apellidos...

Sala 5 El viaje de Arlo

(Albèniz Centre).

UN PASEO POR EL
BOSQUE
Drama. EUA, 2015. Direcció: Ken Kwapis. Intèrprets: Robert Redford, Nick
Nolte, Emma Thompson. Sinopsi: Després de passar
dues dècades a Anglaterra,
Bill Bryson torna als Estats
Units amb la finalitat d'emprendre la gran aventura de
la seva vida: escalar els
Apalatxes, travessant alguns dels paisatges mésbells del continent. Encara
que això l’allunyi de la família i de Catherine, la seva esposa. En aquest viatge
comptarà amb l'ajuda del
seu vell amic Stephen Katz,
qui després de tota una
vida confiant en el seu enginy per escapolir-se dels
deutes, és l'únic boig disposat a acompanyar-lo a desafiar els límits. Girona (Albè-
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La televisió
ATRESMEDIA

Manel Fuentes conduirà un nou
programa d’hipnosi a Antena 3
 El format, encara sense

títol, s’estrenarà a principis
de 2016 tot i que podria
tenir un únic lliurament
GIRONA | DdG

Després de conduir amb èxit Tu
cara me suena, el català Manel Fuentes ja compta amb un nou projecte televisiu, novament de la mà
del grup Atresmedia. Segons una
informació del portal Formula TV,
el presentador deixarà de banda el
format d'imitacions musicals per
gravar un nou programa que veurà la llum a principis del pròxim any
2016, encara que de moment no hi
ha data tancada per a la seva es-

trena.
Segons la citada informació,
Atresmedia TV ha decidit conﬁar a
Manel Fuentes la conducció d'un
programa especial sobre hipnosi.
En principi, es tractatarà d'un únic
lliurament, tot i que dependent de
quina sigui la seva acceptació per
part del públic podria ampliar-se.
No obstant això, aquest nou projecte televisiu no signiﬁca que Fuentes hagi tancat la seva etapa com
a conductor de Tu cara me suena,
el talent d’imitacions musicals que
s’ha convertit en un dels programes
que més audiència atorguen a Antena 3 en cada edició.
Aquest nou format, que per ara
no té títol, podria comptar amb rostres coneguts entre els seus convi-

dats. Segons Formula TV, l’espai
serà produït per 7YAcción, la productora de Pablo Motos, responsable de programes com El Hormiguero (Antena 3 ) o ADN Max
(Discovery Max). El programa es
podrà veure en horari de màxima
audiència, fet que fa pensar que podria emetre’s un divendres o dissabte. Així mateix, Manel Fuentes
no estarà sol al capdavant, ja que
tindrà com a company Alejandro
López García, més conegut per
tots com Jandro, i molt conegut per
ser un dels col·laboradors més estimats d’El Hormiguero, des de la
seva etapa a Cuatro ﬁns a l’actual.
Lligat a la productora de Pablo
Motos, des de l'any 2006, gràcies al
programa d’entreteniment diari,

Sánchez Silva
deixa Mediaset i
ﬁtxa pel nou canal
#0 de Movistar TV
GIRONA | DdG

Manel Fuentes.

Jandro va ser un dels cinc membres
de la patrulla màgica del programa
Nada x aquí que entre 2006 i 2008
va emetre Cuatro. A Antena 3, Jandro ha estat al capdavant de nombroses seccions del programa presentat per Pablo Motos, i el 2013 va
debutar com a conductor de Camera Kids, un format de càmera
oculta protagonitzat per nens.

LA PROGRAMACIÓ DE TV

CANALS AUTONÒMICS

Raquel Sánchez Silva s’ha convertit en el nou ﬁtxatge de Movistar + per al seu nou canal generalista # 0. Segons va informar ahir la
plataforma de pagament, en un comunicat, la presentadora ha decidit acceptar la seva oferta, rescindint així el contracte que la lligava
amb Mediaset España. Sánchez Silva va iniciar la seva carrera a TVE
i va passar per la pública madrilenya Telemadrid, però es va fer més
reconeguda quan va ﬁtxar per Canal + el 2004 per presentar diversos
especials informatius. De moment
es desconeix quin serà el seu paper
al canal #0, tot i que sembla que ja
s’estudia diversos projectes.

CANALS ESTATALS

El cineasta José Luis
Guerín, al «Tria 33»

Clara demana a Pablo
que marxi de «B&b»

«El Intermedio» busca la
versió més alternativa

33 | 23.05 H.

TELECINCO | 22.45 H.

LA SEXTA | 21.30 H.

Jaume Figueras entrevistarà el cineasta, autor d'una obra molt personal i d'una última pel·lícula, La
academia de las musas, que ja ha
començat a recollir diversos premis.

Una vegada que han decidit trencar el seu matrimoni, Clara demanarà a Pablo que abandoni el seu
lloc dins de la revista. Candela es
veurà entre l’espasa i la paret.

El Gran Wyoming i Sandra Sabatés
repassen, amb la col·laboració de
Dani Mateo, Gonzo i Thais Villas,
l’actualitat del dia, però des d’una
òptica alternativa a l’habitual.

CANALS LOCALS

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Notícies 3/24
08.00 Els Matins.O
13.30 Espai Terra.OAl mig
del massís del Garraf, una de les
zones deshabitades més extenses de l'àrea metropolitana
de Barcelona, hi trobem les
restes de l'antic poble de Jafre,
que des del 1820 pertany al
terme municipal d'Olivella, situat
al nord de Sitges.
14.00 Telenotícies comarques.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.OTorró gelat.
15.50 La Riera. OEn Rafel
serà conscient que la Mercè
pensa en ell com si fos la seva
parella.
16.35 Divendres.O
19.15 El Faro, cruïlla de camins. OL'Arturo té un atac
de còlera quan descobreix la relació que manté l'Ana, la seva
dona, amb en Mario. L'Olga,
que sembla obsedida per amargar-li la vida a en Mario, el seu
exmarit, li n'ha portat la prova.
20.10 El gran dictat.O
21.00 Telenotícies vespre.O
22.00 Alguna pregunta més
22.40 Catalunya Experience.OMash i Tassy.
23.45 Valor afegit.OL'atac
d'Estat Islàmic al cor d'Europa
d'ara fa un mes ha generat recels cap a les monarquies del
Golf i les inversions multimilionàries que han arribat a Espanya en els últims anys.
00.20 Fringe. OLa bala
que va salvar el món i Història
d'un origen.
01.45 Ventdelplà. O
02.35 Ritmes a l'aula
03.35 Jazz a l'estudi
04.35 Blues a l'estudi

08.40 Quin crac, l'Angelo!
09.05 MIC
10.25 Geronimo Stilton
11.10 Marsupilami
11.35 Monster allergy
12.05 Una mà de contes
12.25 Els pingüins de Madagascar
13.10 Bugs Bunny i els seus
amics
13.45 Shin Chan
15.00 Sailormoon
15.45 LazyTown - Vilamandra
16.35 MIC
17.05 Ella Bella Bingo
17.35 MIC
18.05 Una mà de contes
18.15 Zoom, el dofí blanc
18.45 Els germans Kratt
19.30 Info K
19.45 La família del Súper 3
20.05 Tom i Jerry
20.55 Bola de drac Z.O
21.20 La Riera. (R) O
22.00 Tria33.O
22.10 (S)avis.OFrancesc Sanuy. Francesc Sanuy (Barcelona, 1936) és advocat i economista però també ha passat per
la política. Especialista en comerç internacional com la Fira
de Barcelona.
23.05 Tria33.O
23.20 60 minuts.OEl que
llancem. Pacífic nord. Un vaixell
s’enfronta a la gran taca d’escombraries del Pacífic i als efectes dels residus plàstics.
00.15 Els trens de Bombai.
01.15 Com funcionen les coses.O
01.40 Tresors del món, patrimoni de la humanitat
01.55 (S)avis
02.45 Ritmes a l'aula
03.45 Jazz a l'estudi

06.00 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de
TVE.OEn el programa d’avui
María Casado entrevista, dins de
les entrevistes electorals, Miguel Gutiérrez, Pablo Iglesias i
Alberto Garzón.
10.05 La mañana.O
13.20 Torres en la cocina.O
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu
16.10 El tiempo.O
16.25 Acacias, 38. OGermán s'adona que va caure en el
parany de Justo: li farà passar un
infern per martiritzar Manuela.
17.25 Seis hermanas. O
18.20 Centro médico.O
18.50 ¡Esto es vida!O
19.35 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2.O
22.05 El debate de La 1.O
Entrevistes als partits integrats
en el Grup Mixt del Congrés: Bildu, ERC, NÓS, Coalición Canaria
i Geroa Bai.
22.35 En la tuya o en la
mía.OAlaska y Mario. Bertín
Osborne rep Alaska i Mario Vaquerizo, a qui ensenyarà a muntar a cavall i amb qui descobrirà que són dues ànimes bessones.
00.10 El debate de La 1. En
aquest programa es farà una
anàlisi de la campanya electoral de la mà dels directors de sis
mitjans de comunicació.
01.25 Repor.OAtasco en la
autoescuela.
01.55 La noche en 24 horas.O
03.55 TVE es música

06.15 Noticias de la mañana.
09.00 Espejo público.OMagazín presentat per Susanna
Griso.
12.20 Karlos Arguiñano en
tu cocina.O
12.45 La ruleta de la suerte.OConcurs presentat per Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. O
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes. 
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre.
OTomás ajuda Miguel quan
el jove s'està asfixiant. Després
d'una intervenció d'urgència a
l'hospital, Miguel queda fora
de perill.
17.30 El secreto de Puente
Viejo. OEliseo no admet
res ni es pren la molèstia de
mentir. La seva resposta és
d'una estudiada ambigüitat,
cosa que gairebé certifica que
ha tingut a veure amb els esdeveniments.
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!O
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.30 Deportes 2. 
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero 3.0.O
Richard Gere visita el programa.
22.40 Top Chef.OGran final i
esperat cara a cara d'Alejandro
i Marcel, dos concursants que
porten una guerra oberta des
de fa molts programes i que segur tindrà un desenllaç que no
agradarà a un d'ells.
01.30 Cortometraje. O
Beta.
01.45 Cine. OAmenaza
biológica.
03.00 Comprando en casa
03.30 Minutos musicales

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana
Rosa. Magazín d'entrevistes i
actualitat presentat per Ana
Rosa Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y
viceversa. Programa de recerca de parella presentat per
Emma García en què tronistes
i pretendents intenten trobar l'amor.
14.15 Cámbiame.
15.00 Informativos Telecinco 1
16.00 Sálvame limón. Paz
Padilla i els seus col·laboradors
presenten aquest magazín
que centra bona part del seu
temps a parlar sobre l'actualitat
del cor.
17.00 Sálvame naranja
20.10 Pasapalabra. Concurs
presentat per Christian Gálvez,
que es basa en les habilitats
amb el llenguatge dels participants.
21.05 Informativos Telecinco 2. Programa informatiu conduït per Pedro Piqueras. J.J.
Sants s'encarregarà de l'actualitat esportiva.
22.00 Cámbiame noche
22.45 B&b.  Pablo Balboa y
Clara Bornay se van a divoriciar.
Candela i Pablo han trencat
amb les seves respectives parelles i el camí sembla haver-se
quedat clar per a ells, però no tot
serà tan fàcil com sembla.
00.15 Gran Hermano 16: resumen diario
01.00 Gran Hermano 16: la
cada en directo
02.45 Premier Casino, la ruleta VIP
05.00 F usión sonora

07.00 Documental.O
08.00 TVE English.O
08.30 Jara y sedal.O
09.00 Agrosfera 30.O
09.30 Aquí hay trabajo.O
10.00 La aventura del saber.O
11.00 ¡Convive!O
11.30 Mañanas de cine.
O El escarabajo de oro. Després d'una sèrie de tragèdies familiars i contratemps, el jove William Legrand i el seu fidel servent, Jupiter, descobreixen un
estrany escarabat d'or.
12.55 A punto con La 2.O
14.50 Documental.O
15.45 Saber y ganar.O
16.25 Grandes documentales. (R)O
18.10 Documenta2.OBabilonia desvelada.
19.00 Vespre a La 2
20.00 Entrevistes electorals
20.18 50 años de...O
21.00 Documenta2.O El
boom de las películas para adolescentes.
21.55 Historia de nuestro
cine. OMi querida señorita.
Adela Castro, soltera i devota, va
ser educada com una senyoreta i com a tal és tractada per
tots, malgrat el seu aspecte
masculí. Per aquesta raó, i perquè s'afaita des dels 16 anys,
mai va tenir xicot.
23.20 Cachitos de hierro y
cromo. (R)O
00.20 La 2 noticias.O
00.50 Documental.OTrotamundos i Grandes viajes ferroviarios continentales.
02.40 Los conciertos de Radio 3.
03.15 Documental.O
04.10 TVE es música

07.00 El zapping de surferos.O
08.35 Desafío extremo.
(R)O Bahamas, tras el tiburón
oceánico.
09.30 El último poli duro.
OEl abecedario del asesino.
10.30 Alerta Cobra. O
12.20 Las mañanas de Cuatro.OJavier Ruiz es posa al
capdavant d'aquest magazín
matinal, que ofereix una mirada a l'actualitat.
14.10 Noticias Cuatro 1.OInformatiu presentat per Marta
Fernández.
15.15 Deportes Cuatro 1.
OPresentat per Manu Carreño i Manolo Lama.
16.00 Hawái 5.0. ORestos
sagrados, La cura e Identidad.
18.30 Las reglas del juego.
OEl golpe de los corazones
solitarios. Una subhasta benèfica en els Hamptons sembla ser
una tapadora. L'equip busca la
dona d'un filantrop que ha desaparegut. El golpe del oro. L'equip elabora una recerca del tresor per estafar a un equip de
germans que estafen amb or.
20.05 Noticias Cuatro 2.O
21.00 Deportes Cuatro 2.

O
21.30 Gym Tony. O
22.30 Cine Cuatro. OJohn
Carter.
01.00 Cine Cuatro. O Nido
de avispas. Un agent de les forces especials rep la missió d'escortar un capo de la màfia albanesa, acusat de dirigir una extensa xarxa de prostitució. Durant el seu trasllat, el detingut
aconsegueix escapolir-se.
02.45 Puro Cuatro
04.00 Shopping
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«60 minuts» analitza el problema
dels residus amb «El que llancem»
C.BRADY

GIRONA | DdG

Pacíﬁc nord. Un vaixell s’enfronta a la gran taca
d’escombraries del Pacíﬁc i als efectes dels residus plàstics en la vida marina. En aquest
viatge, veiem com les dioxines de clor i altres
contaminants artiﬁcials s’adhereixen a aquests
fragments de plàstics i són ingerits pels peixos,
que n’absorbeixen totes les toxines. La cadena
continua amb la ingesta d’aquests peixos quan
entren en la cadena alimentària dels humans
i s’acumulen en els nostres cossos, juntament
amb altres productes químics tòxics. Alhora, l’acceleració de l’escalfament global fon els casquets
polars i allibera els vells verins emmagatzemats
durant dècades en el gel. El que llancem (Trashed) (23.20 h, 33) posa en evidència com algunes de les solucions poden ser tan aterridores
i tòxiques com la mateixa contaminació del mar.
La directora Candida Brady, especialitzada
en la problemàtica dels residus i del medi ambient, ha passat més de dos anys investigant i ﬁl-

Jeremy Irons exposa possibles solucions.

mant aquest documental. L’actor Jeremy Irons
fa de guia activista, exposant solucions a aquests
problemes ambientals urgents: «Hem fet aquesta pel·lícula perquè hi ha moltes persones que
senten que tractar el problema dels residus i la
sostenibilitat és una necessitat urgent».

AM

CLAU  PEL·LÍCULES  SÈRIES  INFANTIL  ESPORTS O SUBTITULATS PER A PERSONES SORDES

La Sexta
07.15 ¿Quién vive ahí?O
09.05 Crímenes imperfectos.O
10.30 Las primeras 48 horas.O
11.30 Historias criminales.O
12.20 Al rojo vivo
14.00 La Sexta noticias
1.O
15.00 Jugones. OInformatiu que repassa totes les
novetats sobre l'actualitat
esportiva amb Josep Pedrerol
al capdavant.
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde
20.00 La Sexta noticias
2.O
21.00 La Sexta deportes 2.

O
21.30 El intermedio.O
22.30 Cine. OPerros de
paja (Straw dogs).
00.30 Cine. OLa torre del
reloj. Rachel, una jove casada amb un home gran i milionari, i la seva amiga Carla
planegen l'assassinat del marit de la primera i pensen en
una coartada per no ser descobertes.
02.00 Crímenes imperfectos.O
02.20 Póker Caribbean Adventura
02.40 Juega con el 8
04.00 Minutos musicales

Esport3
08.36 Assaboreix el món
amb en Pascal
08.58 Pel Pacífic amb Te
Radar
09.44 L'última oportunitat de veure...
10.43 Boscos
11.33 Xarxa Natura
11.38 Itàlia des de l'aire
12.31 El món des de l'aire
13.24 A taula
13.51 Assaboreix el món
amb en Pascal

14.15 Chef on a mission
(pendent títol català
15.00 L'última oportunitat de veure...
16.01 Boscos
16.54 Thalassa
17.13 Les muntanyes del
món
17.56 A taula
18.23 Assaboreix el món
amb en Pascal
18.45 Com funcionen les
coses
19.30 Flaix
20.00 Esport Club
21.00 Programes Externs Esports
21.50 Especials Esports
22.45 Flaix
23.00 Efectivament
00.05 324 Esports
00.30 Efectivament
01.35 324 Esports
02.00 Especials Esports
02.55 Futbol: Champions
League

Teledeporte
08.00 Atletismo. Cross.
Campionat d'Europa.
10.00 Baloncesto. Cinquè
quart.
10.15 Balonmano. Campionat del Món femení, vuitens de final: EspanyaFrança.
11.45 Waterpolo. Lliga
europea, 4ª jornada: CN At.
Barceloneta-Olympiacos Pireaus, des de Barcelona.
13.00 Motociclismo. Superprestigio Dirt Track.
14.30 Conexión Teledeporte. (Directe)
15.00 Hípica. Concurs de
salts CSI La Corunya Gran
Premi Longines.
16.05 Patinaje artístico.
Final Grand Prix: programa
dansa lliure.
17.05 Atletismo. Cross.
Campionat d'Europa: cursa
sènior masculina.
17.15 Motociclismo. Campionat d'Espanya freestyle:
prova Villena.
18.00 Balonmano. Campionat del món femení,
quarts de final: PolòniaRússia (Directe).

19.45 Badminton. Es
busca campió.
20.30 Baloncesto.
10ajornada: València Basket-Proximus Spirou Charleroi, des de València (Directe). ** Al descans: Connexió TDP (Directe).
22.15 Patinaje artístico.
Final Gran Prix: programa
lliure parelles, des de Barcelona.
23.30 Estadio Estadio.
(Directe)
01.00 Balonmano. Campionat del món femení,
quarts de final: PolòniaRússia.
02.30 Baloncesto. Eurocup, 10a jornada: València
Basket-Proximus Spirou
Charleroi.
04.00 Patinaje artístico

TV Girona
09.30 L’entrevista 10.00
Tot rodó 11.00 La 7mana
Terres de l’Ebre 11.30 De
tee a green 12.00 Té de
tot 13.00 112 emergències 13.30 Notícies migdia
14.00 Al dia 14.30 Especial eleccions: Entrevista a
Francesc Homs 15.00 Actual esports 15.30 Notícies migdia 16.00 Té de
tot 17.00 Teló de fons
17.30 Notícies migdia
18.00 Especial eleccions:
Debat dels candidats gironins a les eleccions del 20D
19.00 Notícies vespre
19.45 Especial esports:
Partit Eurolliga Femenina.
Spar Citylift Uni Girona
22.00 Té de tot 22.30 Al
dia 23.00 Notícies vespre
23.30 L’entrevista 00.00
Actual comaques 00.30
Cainant per Catalunya
01.00 Torna-la a tocar,
Sam

8TV
06.50 8 de 8 07.50 Rumbo al inglés 08.50 Cultures

vultures. Programa d’anglès 09.20 Televenda
11.25 Mundial de clubs
13.20 Arucitys 17.00
Trencadís. Amb Sandra Barneda, ve per trencar amb el
que s’ha vist fins ara a les
tardes televisives a Catalunya, i omplir-les d’històries insòlites, divertides i
emocionants 19.30 8 al
dia. Magazín d’actualitat
23.00 Gran Cinema. Postals des de Hollywood. La
Suzanne Vale és una actriu
una mica desequilibrada i, a
sobre, addicta a la cocaïna.
A causa del seu inconseqüent comportament, ha
fet malbé la costosa producció de la seva última
pel·lícula, que dirigia el
prestigiós Lowell Kolcheck.
Tot i que ha passat per una
difícil cura de desintoxicació 00.10 Trencadís. (R)
02.00 Clips

Canal 10

Empordà
06.00 Infotext 07.00 Notícies Ed. Matí 12.00 Infotext 13.30 La Plaça 14.00
10 Notícies 14.30 Esports
10 15.20 L'hora d'anglès
16.15 Caminant per Catalunya 16.40 10 Notícies
17.10 Infotext 19.00 Notícies Ed. Vespre 19.30 Esports en xarxa 20.00 Enderrock TV 20.10 Punt de
trobada 20.30 10 Notícies
21.00 Actual Esports
21.25 Religions 21.45
112 Emergències 21.58
Estudi 3 22.00 Conferències 22.55 Al dia comarques de Girona 23.25 La
Plaça 23.55 10 Notícies
00.25 Via Europa 01.15
Infotex

Banyoles TV
11.00 Al Dia Informatiu
11.30 Fórmula matí 13.00
Redacció Banyoles 14.00

El Flaix 14.30 Univers
15.00 Redacció Banyoles
15.30 Espai sense determinar 16.00 Fórmula tarda
17.00 Redacció Banyoles.
Un espai diari que aborda
les principals notícies del
Pla de l'Estany 18.00 Fórmula tarda 19.00 Factoria
d'èxits 20.00 Redacció
Banyoles 20.30 Esports
en Xarxa 21.00 Redacció
Banyoles. Un espai diari
que aborda les principals
notícies del Pla de l'Estany
21.30 Al Dia Informatiu
22.00 Gaudeix la Festa
22.30 Zoom-In 23.00 Redacció Banyoles 23.30 Esports en Xarxa

Olot TV
07.00 Notícies en xarxa
08.00 Les notícies 08.30
Notícies en xarxa 09.00
L’entrevista 10.00 Ben trobats 12.00 Al dia comarques de Girona 12.30 Amb
identitat 12.45 Caminant
per Catalunya. Programa
d'excursions fetes a tot Catalunya 13.15 Actual esports 13.45 Del paisatge a
la taula 14.00 Les notícies
+ El temps 14.40 Pros i
contres 15.30 Boletgrafies
16.00 Les notícies + El
temps 16.35 L’hora d’anglès 17.30 La barca de
l’Andreu 18.00 7 dies
18.45 112 emergències
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa.
Informatiu d'esports que
repassa l'actualitat esportiva genèrica i que, a més,
posa l'accent en l'actualitat
poliesportiva catalana.
També ¡nclou retransmissions esportives 20.00
Les notícies + El temps
20.35 Pros i contres
21.30 Teló de fons 22.00
Les notícies + el temps
22.40 Al dia comarques de
Girona 23.10 Pros i contres 00.00 Les notícies +
El temps 00.30 Religions
01.00 L’hora d’anglès
02.00 Fi d’emissió

LES PEL·LÍCULES D’AVUI
OBRA MESTRA MOLT BONA BONA INTERESSANT REGULAR DOLENTA l
DIARI DE GIRONA

CUATRO  22.30 []

John Carter
 2012. EUA. Director: Andrew Stanton. Intèrprets: Taylor Kitsch,
Lynn Collins, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Mark Strong. 132 minuts.
Color. Un veterà de la guerra de secessió americana anomenat John
Carter es veu transportat misteriosament a Mart, on també hi ha una contesa civil entre diferents faccions. Allí és recollit per uns llargaruts nadius i
la diferent gravetat li permet fer salts espectaculars. I encara que està
desenganyat pel que fa a prendre partit per algú, la seva trobada amb la
bella princesa Dejah Thoris, d'aspecte humà, el farà recapacitar. Doncs el
rei Tardos, el pare de Dejah, ha convingut un matrimoni amb l'agressor del
seu poble per preservar la pau. La pel·lícula és una adaptació del primer
lliurament de la Sèrie de Barsoom d'Edgar Rice Burroughs, autor més conegut per les seves novel·les de Tarzan. Són aventures a la manera antiga, i
que sens dubte van inspirar George Lucas.

ASESINATO EN EL
ORIENT EXPRESS
PARAMOUNT CHANNEL 
15.25 []
 1974. EUA. Director: Sidney
Lumet. Intèrprets: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony
Perkins. 127 minuts. Color.
Adaptació d'una de les novel·les
més conegudes d'Agatha Christie. El detectiu belga Hèrcules
Poirot ha resolt un cas i torna a
casa en l'Orient Express. En el
viatge, Poirot es troba amb el
seu amic Bianchi, que treballa
per a la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. El tren travessa una tempesta de neu als
Balcans i finalment queda detingut durant la nit. Al matí següent
és descobert el cadàver del milionari nord-americà Samuel Edward Ratchett (Richard Widmark), que ha estat assassinat
amb diverses punyalades.

PERROS DE PAJA
LA SEXTA  22.30 []
 2011. EUA. Director: Rod Lurie. Intèrprets: James Marsden,
Kate Bosworth, Alexander
Skarsgård, Dominic Purcell, James Woods. 110 minuts. Color.
Remake del clàssic de 1971
dirigit per Sam Peckinpah. El
guionista de Hollywood David
Sumner i la seva dona Amy es
muden al poble natal d'aquesta
en el sud-est dels Estats Units,

després de la mort del pare d'Amy. El seu pla és reparar i vendre
la casa de la família mentre que
David aprofita la tranquil·litat del
lloc per acabar el guió en el qual
està treballant. Però no tot és
tan bucòlic com sembla a Blackwater (Mississippi) i l'arribada
dels Sumner desperta antics ressentiments.

LA COMUNIDAD
FDF  22.35 []
 2000. Espanya. Director:
Álex de la Iglesia. Intèrprets:
Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Sancho
Gracia, María Asquerino, Jesús
Bonilla. 107 minuts. Color.
Julia, una dona madura que treballa en una agència immobiliària, troba 300 milions amagats
en un pis. A continuació es trasllada a l'apartament de dalt i
amaga els diners, però ha d’enfrontar-se a la trasbalsada comunitat de veïns, encapçalada per
un administrador sense escrúpols (Emilio Gutiérrez Caba), que
farà tot el possible per retenir-la
i quedar-se amb la fortuna. De la
Iglesia va recuperar un pols que
semblava una mica mort des que
va dirigir El día de la bestia.
Aquesta pel·lícula deutora d’El
quimérico inquilino de Roman
Polanski resulta força divertida,
amb personatges divertidíssims
com aquesta espècie de retardat
mental que es vesteix de Darth
Vader.
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ServeisENTRETENIMENT
HORÒSCOP
ÀRIES

COGNOMS

PASSATEMPS

TABOADA

 21 MARÇ A 19 ABRIL

No prengui riscos inne-

cessaris en el seu ned goci,
ja que el moment

SUDOKU

PER J. L. BANJO

2 6

no és propici per a això. Una xerrada sincera amb un membre de
la seva família aclarirà dubtes.

TAURE
 20 ABRIL A 20 MAIG

Potser no resulti tan fàcil com creu aconseguir
suport financer. Seria
preferible fer partícip la seva parella dels seus plans i demanar
la seva opinió.

h

4
6

 21 MAIG A 20 JUNY

Desconfiï de la seva intuïció, ja que podria jugar-li una mala passada. Intenti buscar alguna distracció que l'ajudi a relaxar-se.
Excel·lent ambient familiar.

i

CRANC
 21 JUNY A 22 JULIOL

Procuri veure les coses
en el seu just context i
no es deixi portar per la
tendència a exagerar-les. Reunirse amb amics pot resultar una
vàlvula d'escapament excel·lent.

5 9

2 7
9

4

BESSONS

4
2

3

ARMES

5
6
1 8

1
5

Antic cognom gallec d'origen topo-

3
2

3 5

DIFERÈNCIES: 1. La camisa és més curta. 2. La gorra és més gran. 3. Hi ha un
altre esglaó. 4. El llaç és diferent. 5. El llibre és més petit. 6. Hi ha una línia al
terra.

9 1

El «Repertori de Blasons de la
Comunitat Hispànica» recull, en
primer lloc: En plata, una banda,
de gules, engolada en dos caps
de drac, de sinople.

4

j

LLEÓ

LES SIS DIFERÈNCIES

 23 JULIOL A 22 AGOST

VERGE
 23 AGOST A 22 SETEMBRE

Tot i que en matèria professional no li sigui fàcil
dur a terme el que s'havia proposat segueixi endavant i
no desisteixi. La sort estarà de la
seva part en algun joc d'atzar.

l

EL SUDOKU D’AHIR

ELS ESCACS
Les blanques juguen i
guanyen

Solució escacs

sessionar-se i no veure les coses
amb claredat. La compenetració
amb la seva parella serà total.

INSTRUCCIONS:
Ompliu les files, columnes i cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense repeticions. «Fila» és la línia de
nou caselles que va de dreta a esquerra. «Columna»
és la línia de nou caselles que va de dalt a baix.
«Cel·la» és cadascun dels nou quadrats de nou caselles marcats entre les línies més gruixudes. És important col·locar els números fàcils, completant el de la
cel·la en la qual no hi ha el número que ja figura en les
dues contigües. Recomanem usar llapis al principi i només marcar els números un cop estiguem segurs que
s’elegeixen els correctes.

1-ch5, cxh5; 2-cd5, exd5; 3-dh7+,
rf8; 4-dh8++

No demori la solució a

ja que nok unmésproblema,
aconseguiria ob-

OLAF EL VÍKING

PER CHRIS BROWNE

BALANÇA
 23 SET. A 22 OCTUBRE

De vegades perdo
la concentració quan estic
molt estressat.

Deixi d'obsessionar-se

petits detalls o,
a enambcaselscontrari,
podria
passar-li desapercebuda alguna
cosa veritablement important
en la seva tasca professional.

Per què estàvem
lluitant?

ESCORPÍ
 23 OCT. A 21 NOVEMBRE

Avui la seva jornada la-

boral estarà marcada
b per
les bones perspec-

tives. Amb la seva família gaudirà d'un clima festiu, motivat per
una bona notícia.

INSTITUT D´HISTÒRIA I
HERÀLDICA FAMILIAR

SAGITARI
 22 NOV. A 21 DESEMBRE

El seu treball li resultarà
monòton i sense al·licients a causa del cansament que arrossega. Seria bona
idea fer una escapada amb la parella, ja que podria divertir-se.

MOTS ENCREUATS

c

CAPRICORN
 22 DES. A 19 GENER

Avui la seva jornada laboral es desenvoluparà
en un clima de confiança i optimisme. En el pla familiar
i sentimental l'ambient es preveu ben clar.

g

AQUARI
 20 GENER A 18 DE FEBRER

Potser s'hagi d'imposar
la seva opinió en un
tema professional. La
seva vida social serà intensa i
propiciarà el coneixement d'algú
que li interessa.

e

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PEIXOS
 19 FEBRER A 20 MARÇ

Extremi el tacte amb un
soci, ja que potser necessiti saber que no són
inútils els seus esforços. Dia favorable a la vida familiar, en la
qual augmentarà l’entesa.

f

nímic, relativament freqüent i repartit per Espanya, si bé es registra sobretot a Galícia. Procedeix del topònim Taboada, nom de diverses poblacions, com Taboada, capital del
municipi del mateix nom integrat
per diverses parròquies de la província de Lugo; Taboada, al municipi de
Vila de Cruces (Pontevedra), etc. L'ètim del topònim Taboada és el llatí tabulata-, el sentit és el mateix que
el castellà -tablada-, «cada un dels
espais en què es divideix una horta
per al seu reg». Hi va haver, per tant,
diferents cases d'aquest cognom, no
emparentades entre si. Davant la
Reial Cancelleria de Valladolid van
provar la seva noblesa, entre molts
Taboada: Juan Taboada, veí de Sanjurjo, el 1549; Gregorio Taboada, veí
de Llogaret de Deva, el 1715; José
Benito Taboada, veí de Vilariño de
Montes, el 1762, i Dionisio Taboada,
veí de Damil, el 1816. Igual reconeixement de noblesa van obtenir davant la Reial Cancelleria de Granada,
entre d'altres: Cristóbal Taboada, veí
de Consuegra (Toledo), el 1586;
Lope de Taboada, veí d’Alcazar de
San Juan (Ciutat Real), el 1546;
Francisco Antonio Taboada Sande,
originari de Galícia i veí de Alcántara
(Càceres), el 1798. També van provar la seva noblesa els d'aquest cognom en les Militars Ordres de Calatrava i de Santiago.

10
11
12

2

PER JP. PETIT

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HORITZONTALS: 1. Neularse les plantes a causa de la
boira. Martinet. 2. Moltes
eres juntes. Natural de Terrassa. 3. Llogar sense vocals. Trist. Establiment de
begudes. 4. Relatiu a les
orelles. Instruments d’acer.
5. Torna a editar. Roba fina.
6. Una de sal. Semblant als
àngels. Sodi capgirat. 7.
Quasi net. Vocals. Just al
costat nostre. Vertical i horitzontal. 8. Animal de l’Àrtic. Fer un cop d’ull. 9. Faci
burla d’algú. Rem mal
posat. Lleure invertit. 10.
Quasi útil. Mesurar a passes. 11. Androceu amb
quatre estams. Llei despòtica. 12. Cua de gossa.
Tres. Impost que no baixa.
Dos-cents en dues parts.
VERTICALS: 1. Cridaran
com un be. Descobridor i divulgador del nirvana. 2.
Instrument de música. Parli
per la ràdio. 3. Mesures.
Igual que les serps. 4. Ral
sense cor. Conjunt de pen-

saments. Dos romans. 5. Entrada d’estació. Divinitats del
destí. Ocell. 6. Element
gasós. Base dels taps. Instrument musical. 7. Té el coll
més llarg que ningú. Mare. 8.
Impost estatal. Fiques sense
la primera. Piràmide invertida
i sense base. 9. Element Au.
Petó. Transpira. 10. Atendrà
una visita. Pertanyent a les
lumbars. 11. Traspassa la
carn amb un ferro. Retrògrad
que puja. 12. Tocar sense
dues d’obertes. Porcions dels
gens que no són traduïdes a
proteïnes. Soc sense cor.
LA SOLUCIÓ D’AHIR
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PER A MÉS INFORMACIÓ O PER
SOL·LICITAR QUE EL SEU COGNOM SIGUI
PUBLICAT EN AQUESTA SECCIÓ, TRUQUI AL
TELÈFON

쎰 93 6560976
www.heraldicafamiliar.com

Tal dia com avui
 1835. Un gran incendi destrueix

bona part de Manhattan.
Es realitza a la ciutat de
Barcelona la primera comunicació
telèfonica d’Espanya.
 1914. Egipte es converteix en
protectorat del Regne Unit.
 1953. El pilot nord-americà
Charles E. Yeager assoleix dues vegades i mitja la velocitat del so.
 1977. Un incendi en un habitatge del carrer Àngel Guimerà de Salt
provoca quatre víctimes mortals.
 1986. Els estudiants de secundària fan vaga i es manifesten a Girona contra la Selectivitat.
 1997. Hongria, Polònia i la República Txeca entren a l’OTAN.
 2001. Carles Soler i Perdigó pren
possessió del càrrec de bisbe de Girona.
 2003. Pasqual Maragall és investit president de la Generalitat
de Catalunya.
 1877.
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EL TEMPSServeis

16

TEMPERATURES D’AHIR
GIRONA
MÀX. MÍN.

PL.

MÀX. MÍN.

PL.

Anglès

17 -1

-

Molló

17

4

-

Banyoles

14

4

-

Monells

14 -1

-

Blanes

17

6

-

Navata

14

-

Cabanes

14

0

-

Olot

16 -1

-

Cassà Selva

17

2

-

Portbou

13

8

-

Castell d’Aro

17

3

-

Queralbs

13

4

-

Castelló Emp. 14

0

-

Ripoll

14 -2

-

Darnius-pantà 14

4

-

Roses

14

-

9 -7

3

6

-

St. Pau Seg.

12 -3

-

Espolla

14

3

-

St. Pere P.

15 -1

-

Figueres

16

Das

4

-

Sta. Coloma F. 16

2

-

Fornells Selva 16 -2

-

Setcases

10

0

-

Girona

16 -2

-

Torroella F.

14 -1

-

La Bisbal

14 -1

-

Torroella M.

14

1

-

La Tallada

14 -1

-

Vall d’en Bas

16 -2

-

Meranges

5 -1

-

Vilobí Onyar

16 -2

-

Amposta
Artés
Ascó
Barcelona
Berga
Caldes Montbui
Camarasa
Castelldans
Cunit
Gurb
Isona
L’Ametlla de Mar
La Seu d’Urgell
La Vall de Boí
Lleida
Malgrat de Mar

MÍN.

17
15
12
17
10
18
12
9
19
10
11
18
11
8
7
17

6
-2
1
10
-1
0
3
-1
6
-2
3
5
-2
2
1
4

Mollerussa
Prades
Roquetes
Sabadell
Sort
St. Sadurní A.
St. Pere de Ribes
Solsona
Tarragona
Torredembarra
Ulldecona
Ulldemolins
Viella
Vic
Viladecans
Viladrau

LA SETMANA

NÚVOLS ALTS

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIMECRES
DESEMBRE
2015

DIUMENGE
20º

 Cel amb abundants núvols de tipus alt. A l’interior bromes i bancs de boira matinals. Temperatures en ascens, en general d’entre 1 i 3 graus.
Vent variable fluix.

SANTORAL

Ananies, Azaries,
Misael, Albina i
Adelaida o Alícia

15º

10º

ESTAT DEL CEL

ESTAT DE LA MAR

Aniversaris
Sol

Núvols alts

Intervals

Núvols

Pluja

Tempesta

Xàfec

Boira

Neu

Pedra

Plana

Mar arrissada

Marejol

Maror

Maregassa

Mar brava

FONTS: SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA I ENRIC ESTRAGUÉS

CATALUNYA
MÀX.

LA PREVISIÓ

MÀX.

MÍN.

VENT

7
12
17
17
11
19
19
13
18
18
18
15
14
10
19
13

-1
-1
6
4
-3
1
8
0
6
7
4
4
4
-2
6
4

DIRECCIÓ I FORÇA

var. 1-2

Puigcerdà
MÀX.

MÍN.

12

-3

Liv Ullmann,
ALT E M P O R DÀ

C E R DA NYA

N-152

R I P O L LÈ S

MÀX.

MÍN.

17

3

actriu i cineasta,
77 anys.

Cap de
Creus

N-260

Mariza, cantant de
fados, 42 anys. Anna
Sedokova, model, 34
anys. Ana Miralles,
dibuixant d’historietes i il·lustradora, 56
anys. Miranda Otto,
actriu, 48 anys. Benjamin Kowalewicz,
cantant (Billy Talent),
40 anys. Billy Gibbons, guitarrista (ZZ
Top), 66 anys.

C-26

Ripoll

Figueres

N-260

MÀX.

MÍN.

14

1

Olot

G A R ROT X A

MÀX.
-

MÍN.

MÀX.

MÍN.

16

2

17

4

PLA DE
L ’ E S TA NY

Golf de
Roses

C-31
AP 7

Banyoles
ESPANYA
Alacant
Badajoz
Bilbao
Còrdova
Granada
La Corunya
Las Palmas
Logronyo
Madrid
Màlaga

MÀX.

MÍN.

23
22
21
21
21
19
25
14
16
19

10
10
13
7
5
16
17
5
8
10

Múrcia
Palma Mallorca
Salamanca
Santander
Saragossa
Sevilla
Sòria
Tenerife
València
Valladolid

MÀX.

MÍN.

22
19
16
21
14
22
15
23
23
16

8
6
10
17
2
10
4
17
11
9

Amsterdam
Atenes
Berlín
Brussel·les
Copenhaguen
Ginebra
Lisboa
Londres
Moscou
Oslo

MÍN.

9
7
4
14
3
6
10
8
4
1
6
2
19 13
13 11
0 -3
-6 -10

París
Praga
Roma
Buenos Aires
Mèxic
Nova York
Pequín
Rabat
Rio de Janeiro
Tòquio

MÀX.

MÍN.

11
7
14
27
23
18
4
24
38
14

8
0
4
20
10
11
-3
10
25
11

MÍN.

MÀX.

18

MÀX.

MÍN.

17

3

Cap de
Begur

C-66

1
BA I X
E M P O R DÀ

Lleida
C-25

Barcelona

TRAMUNTANA
ME
ST
AL
RA
EG
L
GR

Tarragona

MÀX.

MÍN.

18

4

Els astres

C-65

Santa Coloma
de Farners

EL MÓN
MÀX.

Girona

S E LVA

Illes
Medes

La Bisbal

G I RO N È S

EL SOL
Surt

08.12
Es pon

17.04

LLEVANT

PONENT
Í
RB
GA

XA
LO
C

LA LLUNA

MIGJORN

Surt

11.38

aTTemps
Servei Meteorològic de Catalunya htpp://www.meteocat.com

RADIACIÓ SOLAR

Es pon

accés telefònic al temps

22.50

EL COMENTARI DEL TEMPS

Creixent

PREVISIÓ PER AVUI A LES 14 HORES

Nivell
de raigs
UVI
a Girona

1

PELLS A/B

PELLS C/D

NR

ENR FAC ENR FAC

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

60
40
25
20
15

8
15
25
40
40

60
60
50
40
30

8
15
25
40

 Els riscos climàtics estan relacionats amb els extrems climàtics i l’exposició de les persones a aquests que pot variar no només en funció dels paràmetres climàtics (temperatura, precipitació, etc.), sinó també del nivell de renda,
així a la ciutat de Madrid s’ha demostrat que les persones
amb alt nivell de renda tenen un menor risc vital davant
de les onades de calor ja que disposen d’aire condicionat,
cosa que no tenen les persones menys afavorides (pobres,
indigents, gent gran). El centre de la ciutat de Girona ha sofert un fort escalfament climàtic en les darreres dècades.
Mentre entre el període 1911-66 la temperatura mitjana
anual del centre urbà (observatori meteorològic de Girona-Institut Vell, que es troba a la part antiga de la ciutat)
va ser de 15,0º, entre 2002 i 2014 el promig és de 16,7º

(Girona-Sèquia). Això ha repercutit en un augment del risc
d’onades de calor, si tenim en compte el percentil 98 de les
màximes de juliol-agost, 38,0º, el període de retorn ha davallat de 15 a 3 anys entre 1970 i 2015. A més l’augment
de 6 nits tropicals anuals (1911-77) a 28,8 en el centre de
la ciutat (2002-2014) també incrementa el risc de mortalitat
durant les onades de calor. Ha disminuït el risc d’onades
de fred, així el període de retorn de les temperatures mínimes inferiors a -10ºC al centre de Girona s’ha incrementat clarament en les últimes dècades, dels 15 anys del segle XX als 45 anys del segle XXI. Ha disminuit la inundació per avingudes dels rius, ja que la precipitació de la ciutat i de la conca del Ter ha davallat. Així el promig de la precipitació de Girona del segle XX és de 791 mm, mentre al

18

Gerard Taulé

ELS RISCOS CLIMÀTICS A LA CIUTAT DE GIRONA

NR= Nivell de radiació: 1-2, fluix; 34, moderat, 5-6, alt;
7-8, fort; 9-10, extrem. ENR= Minuts
que tarda el sol a començar a enrogir la
pell. FAC= Factor de
protecció solar necessari per a l’exposició al sol. TIPUS
DE PELL= Pell A.
Pell blanca, de tonalitat lletosa. Pell B.
Tonalitat lleument
marró. Pell C. Tonalitat marró, clarament
perceptible. Pell D.
Tonalitat marró intens o negra.

de desembre

gtaule@terra.es

segle XXI és de 700 mm, a més la precipitació màxima anuals ha davallat en un 30 % en les dues darreres dècades.
En canvi ha augmentat el risc d’inundació per xàfecs torrencials, malgrat que la torrencialitat de la pluja ha disminuït, això és per l’expansió de la ciutat i la impermeabilització del terreny, cosa que disminueix la infiltració de l’aigua de pluja. S’ha incrementat el risc de sequeres com a
conseqüència de la disminució de la precipitació i l’augment
de l’evaporació derivat de l’increment tèrmic. Això ho hem
pogut veure el passat juliol de 2015, amb la mort de molts
peixos al riu Onyar provocada pel baix cabal del riu, després d’un dels inicis d’any més secs des de 1884 (el 2n, després de 1973), amb només 145 mm (1 de gener-15 de juliol).

Plena

25
de desembre

Minvant

2
de gener

Nova

10
de gener

LOTERIES
ONCE 7/39

LOTERIA PRIMITIVA

5+1

0

POT

3+1

1.353

32,86

5+0

0

0,00

3+0

8.863

16,30

4+1

34

6.374,55

2+1

23.136

4,80

4+0

187

208,03

2+0

149.086

3,00

7
6
5
4
Reintegrament

0
1
68
1.087

10.146,93
99,48
10,00
1,00

92909 (027)

Dilluns, 14

38550 (012)

Dissabte, 12

REEMB. 2

EUROMILLONES

Dissabte, 12

Dimarts, 15

1 10 15 17 35 37

COMPLEMENTARI 46

REEMBORSAMENT 1

6+R

0

0

5

190

2.992,71

6

1

1.749.586,34

4

11.238

81,73

6

1

868.818,99

4

5.594

23,16

5+C

5

52.487,59

3

220.271

8,00

5+C

3

54.555,00

3

68.000

4,00

1,00

5

91

899,26

Reintegrament

0,50

PLUS 3

COMP 13

REINT 1

Premis amb plus

8

11

23

27

35

66812 (037)

6 / 6P

0

6.376.656,67

Dimecres, 9

26461 (037)

5+/ 6P

0

5 / 6P

0

4 / 6P
3 / 6P

Dimarts, 15
Dilluns, 14
Diumenge, 13
Dissabte, 12
Divendres, 11
Dijous, 10
Dimecres, 9

6/6

0

3.188.328,34

67.408,49

5+/ 6

0

33.704,25

1.321,00

5/6

2

660,50

26

91,88

4/6

63

45,94

610

12,12

3/6

1.392

6,06

N. PREMIAT

741
937
767
427
212
114
048

4 / 11

ESTRELLES

JÒQUER

Premis sense plus

Dijous, 10

SORTEIG

18 28 36 38 42 48

JÒQUER 1.535.926

52778 (002)

Divendres, 11 83085 (035)

TRIO

Dimarts, 15

10 22 30 36 45 47

Reintegrament

Dimarts, 15

BONOLOTO

Dissabte, 12

N. PREMIAT

Diumenge, 13 87601 (041)

REEMBORSAMENT 1

REEMBORSAMENT 7

COMPL. 32

SORTEIG

12 13 17 20 24 27 32

18 38 22 32 33

LOTO 6/49

ONCE

Dilluns, 14

GORDO Diumenge, 13

SÚPER 10

Dimarts, 15
1 / 2 / 7 / 8 / 17 / 18 / 19 / 25 /
28 / 29 / 33 / 35 / 44 / 46 / 50 /
52 / 56 / 57 / 59 / 65
DIANA: 1

5+2
5+1
5+0
4+2
4+1
4+0
3+2
2+2
3+1
3+0
1+2
2+1
2+0

0
3
13
50
1.171
2.956
2.004
26.245
45.793
107.675
131.148
584.027
1.357.462

EUROPOT
419.210,14
32.246,93
4.192,10
156,62
62,04
65,37
22,96
12,59
9,00
12,99
7,90
3,47
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Els caps
de Govern
envelleixen
abans

VERITATS
INQÜESTIONABLES

T

POL V.V.

Un estudi conclou que els han exercit el
poder tenen menys esperança de vida
ls caps de Govern electes i que
exerceixen el càrrec tenen un
risc de morir més alt que els
seus rivals que no van guanyar les
eleccions, fet que suggereix que envelleixen
abans, conclou un estudi publicat en l'última edició del British Medical Journal.
Un equip de cientíﬁcs liderat per Anupam
Jena, investigador de la Universitat de Harvard i l'Hospital General de Massachusetts
(EUA), va analitzar dades electorals històriques de disset països i va comparar la trajectòria dels líders electes amb la d'aspirants
que no van ser elegits, en un període comprès entre 1722 i 2015.
Per a les expectatives de vida històriques,
van utilitzar taules de referència de França i
el Regne Unit, que van aplicar a països que
van considerar de característiques similars,
com Espanya, Grècia, Regne Unit, França o
Nova Zelanda. L'objectiu de la investigació
era determinar «si ser elegit cap de Govern
està associat amb una mortalitat accelerada»,
la qual cosa es va comprovar «comparant les
diferències en supervivència entre els líders electes i els aspirants que no van ser elegits i mai van servir com a caps de Govern».
Els cientíﬁcs, que van aplicar el sistema de
regressió de Cox, van observar que els polítics que van servir com a caps de Govern van
viure de mitjana 4,4 anys menys després de
la seva última elecció que els candidats que
mai van arribar al poder.

E

Atès que, de mitjana, els líders electes eren
3,8 anys més vells en l'any de la seva última
elecció comparats amb els aspirants, es va
aplicar un ajust per expectativa de vida, fet
que va mostrar que els que arriben a governar viuen uns 2,7 anys menys que els seus rivals no electes.
«Ser elegit cap de Govern s'associa amb un
increment substancial del risc de mortalitat,
comparat amb candidats en eleccions nacionals que mai van arribar a servir», constaten els experts. «Els nostres resultats suggereixen que els líders electes poden veritablement envellir abans», asseveren.
La mostra per a l'anàlisi va incloure un total de 540 candidats, 279 guanyadors d'eleccions i 261 aspirants que mai van arribar
al poder, dels quals 380 havien mort a data
del 9 setembre 2015. Els països analitzats van
ser, a més dels esmentats, Austràlia, Àustria,
Canadà, Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Noruega, Polònia, Suècia i els Estats Units.
Els cientíﬁcs van comptabilitzar els anys
de vida dels polítics després de l'última elecció, tenint en compte l'expectativa de vida d'una persona mitjana de la seva mateixa edat
i sexe, d’acord amb les taules històriques de
referència franceses i britàniques.
Van aplicar el model de supervivència de
Cox i van assumir que tots els candidats tindrien el mateix estatus socioeconòmic i la
mateixa expectativa de vida en principi,

othom que passi per una
benzinera té la petita satisfacció de comprovar
que han baixat els preus
dels carburants. Aquesta és la conseqüència de que el preu del petroli segueix trencant totes les previsions i
està clarament per sota del 40 dòlars
el barril, al mateix nivell que ara fa 7
anys. Els experts no es posen d’acord
ni en les causes d’aquesta davallada –
oﬁcialment atribuïda a la voluntat de
l’Iran de continuar augmentant les
exportacions– ni sobre quina pot ser
l’evolució dels preus en el futur. Mentrestant, amb un Iran cada vegada
més proper a Rússia i aliats dels Estats Units a la guerra de Síria, l’Aràbia
Saudita ha anunciat una coalició de
països àrabs per lluitar «contra tot tipus de terrorisme», la qual cosa ha
posat en alerta als analistes de la
zona, que recorden que els saudites
sovint equiparen la República Islàmica amb l’Estat Islàmic. Ja ningú
diu que el preu del petroli està condicionat perquè és un recurs escàs ni
que cada cop és més difícil i costosa
la seva extracció. Tot plegat són veritats a mitges que ajuden a crear els
estats d’opinió necessaris per l’especulació dels preus. Tot això passa
mentre encara se celebren els suposats èxits de la cimera del clima, que
aposta per crear els ﬂuxos ﬁnancers
per reduir les emissions provocades
pels combustibles fòssils, la qual cosa
es tradueix en la creació d’un fons
anual de 100.000 milions de dòlars.
Sobre una idea certa, –la necessitat
de preservar el planeta– s’ha construït una teoria possible que s’assumeix com inqüestionable i sobre la
qual hem justiﬁcat la creació d’aquesta expectativa de negoci. Si la
cobdícia ha creat el problema resulta
una paradoxa esperar que ara el solucioni.

sent l'única diferència l'exercici del càrrec en
el poder.
Els cientíﬁcs que van realitzar l'estudi per
completar anàlisis anteriors contradictòries, assenyalen que les seves conclusions són
«limitades», ja que no es va comptar amb dades especíﬁques de cada país i, a més l'expectativa de vida dels subjectes analitzats va
poder variar en realitat depenent del seu origen social.
I també sobre els polítics tracta un altre estudi publicat a la mateixa revista, en la seva
edició de Nadal. En aquest cas conclou que
«el caminar de pistoler» del president rus, Vladímir Putin, caracteritzat per un moviment
curt del braç dret, pot explicar-se pel seu entrenament amb el KGB.
Neuròlegs de Portugal, Itàlia i Holanda van
analitzar vídeos de YouTube de Putin, el primer ministre Dmitri Medvédev i altres tres
antics alts càrrecs russos, i van comprovar que
presenten maneres de caminar similars,
amb una menor oscil·lació del braç dret
que l'esquerre.
Els experts conclouen que aquesta peculiar postura no és una patologia sinó que podria ser «una adaptació del comportament,
possiblement ocasionada pel KGB (servei secret soviètic) o altres formes d'entrenament
amb armes», que demanaven als alumnes
mantenir la mà dreta prop del pit mentre caminen «per si havien de desenfundar ràpid
en presència d'un enemic».

qualitat i preu
–Cash de carns al tall–

NO APUJEM PREUS
PREPARI LES SEVES COMPRES DE NADAL
AVUI A LES 19h INAUGUREM LA BOTIGA DEL C/ MIGDIA, 28 DE GIRONA
OFERTES DE CABRIT I XAI DE LES NOSTRES COMARQUES
MITJANA
VEDELLA
AMB OS
9,95 €/kg

PALS I BANDERES / MARQUESINES /
MIRALLS / TANQUES /
CARTELLERES / APARCABICICLETES…
www.parks3000.com
info@parks3000.com

espais lúdics i urbans

Tf: 972 17 00 13
609 37 73 55

VEDELLA
ROSTIR

CUIXA
DE XAI

7,50 €/kg

8,95 €/kg

2 KG
MITJANES COSTELLES
DE
DE XAI
DE PAL
BOTIFARRES
DE XAI
8€
9,95 €/kg 15,80 €/kg

POLLASTRE
CORRAL
2,98 €/kg

Av. de França, 179
17840 SARRIÀ DE TER
T. 972 17 16 26

BOTIGA MERCAT LLEÓ
GIRONA
T. 972 22 70 54

C/ Ramon Sambola
17190 SALT
T. 972 24 26 02

Pol. Ind. Mas Xirgu Pl. de Salt, 9
17005 GIRONA
T. 972 23 03 13

Av. S’Agaró, 89
17250 PLATJA D’ARO
T. 972 82 98 25

C/ Canonge Beranera
08911 BADALONA
T. 93 464 67 16

