Últimes
misses amb
Franco
Flors, fotos i aires de comiat
al costat de la tomba del
dictador al Valle de los Caídos

Fotos amb la làpida, ahir ■ D. PORTABELLA
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Cimera per trencar el gel
CONTACTE · Sánchez i Torra
posen fi a la incomunicació de l’era
Rajoy obrint un diàleg que permeti
una nova cita al setembre

Set parelles a
La Moncloa
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FARCIT · Els presidents aborden
el dret a decidir i els 45 punts
pendents, les 23 lleis aturades pel
TC i les comissions bilaterals
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La campanya es va obrir ahir a la Barceloneta ■ ACN

Cent mil persones ‘es
mullen’ per l’esclerosi
La campanya fa 25 anys i recapta
350.000 euros per investigar la malaltia

Un helicòpter recull els primers rescatats per conduir-los a l’hospital Chiang Rai ■ EFE/EPA

Rescat en marxa a Tailàndia
Quatre dels 12 nens ja són fora de la cova on havien quedat atrapats
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El ‘Mulla’t per
l’esclerosi’
celebra els 25
anys al mar

Més de 110.000
persones participen
en la campanya,
que ha recaptat
350.000 euros

Torrent clama
contra els
presos polítics
al Quebec

El president de la
cambra denuncia
regressió de drets
davant l’Assemblea
de la Francofonia

La reunió
del desglaç

FITA Sánchez i Torra posen fi a la incomunicació de l’era Rajoy obrint un diàleg
sense límits que permeti una nova cita al setembre AGENDA Aborden el dret a
decidir i els 45 punts pendents, les 23 lleis aturades pel TC i les comissions bilaterals
David Portabella
MADRID

El lloguer d’una avioneta
el 1978 pel conseller basc
Juan Echevarría Gangoiti
per arribar a Madrid abans
que la delegació catalana
–que viatjava en tren– i
així registrar l’Estatut de
Gernika en primer lloc és
la circumstància a la qual
s’ha aferrat el president
espanyol, Pedro Sánchez,
per rebre Quim Torra en
segon lloc i després del lehendakari Íñigo Urkullu,
però amb el president de
la Generalitat avui arriba
a La Moncloa el principal
conflicte obert de la política espanyola. Quaranta
dies després que els vots
independentistes fossin
decisius per desallotjar
Mariano Rajoy amb una
moció de censura que va
entronitzar Pedro Sánchez a mitja legislatura, el
president socialista inicia
avui el desglaç amb les institucions catalanes, i ho
fa amb una agenda sense
vets en què Torra invocarà
el dret a l’autodeterminació. “Fins on arribarem en
aquesta primera reunió?
Doncs no ho sé, potser
constatarem on som, però
haurem parlat de tot. I això ja és important per sortir d’un cert cul-de-sac on
ens trobàvem”, constatava Torra al Parlament
abans del viatge.
Que la primera reunió
de Sánchez i Torra sigui
avui una cita sense temes

Les frases

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

“La reunió espero
que serveixi justament
per obrir vies, i seria
un fracàs si es
tanquessin”

“El govern mantindrà
la defensa constant
de la Constitució.
No hi ha més marge
que complir-la”

Ferran Mascarell

Carmen Calvo

“Com ens podem
refiar de qui ha
permès que hi hagi
presos polítics i
exiliats?”

“La reunió aproparà
Catalunya més al marc
autonomista que
al marc de
l’autodeterminació”

DELEGAT DEL GOVERN A MADRID

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

Joan Tardà

Maria Sirvent

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

DIPUTADA DE LA CUP

proscrits com ara el dret a
decidir i els presos polítics
no ha estat un automatisme, sinó una conquesta
del PDeCAT i d’ERC. La
simple al·lusió a l’autodeterminació és una hipòtesi
que el PSOE no acceptava
fa una setmana, quan va
votar amb el PP i Ciutadans al Congrés en contra
d’obrir un diàleg sense renúncies i va tombar la idea
per 247 vots en contra davant només 92 vots afirmatius, de Podem, ERC i
el PDeCAT. “Que vostès
rebutgin una iniciativa
d’ERC que només demana
diàleg sense condicions i
sense obligar ningú a renunciar a res és un inici
desastrós!”, va etzibar
Tardà als socialistes.
El govern de Sánchez,
però, finalment va consta-

tar la necessitat dels vots
d’ERC i el PDeCAT al nou
consell de RTVE i, a canvi,
ha virat a favor d’una
agenda oberta en què “es
podrà parlar de tot”, com
han certificat la vicepresidenta Carmen Calvo i la
ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.
Parlar de tot, no obstant
això, no vol dir sortir de
l’actual foto fixa. “El govern mantindrà la defensa
constant de la Constitució. No hi ha més marge
que complir-la”, advertia
ahir la vicepresidenta Calvo a El Mundo.
Contingut a les formes
Amb la disposició a parlar
de tot però assumint que
Torra enarbora el dret a
decidir i que Sánchez no
es mou del no irreversible

a un referèndum pactat, el
repte de la cita és omplir
el desglaç de contingut. En
l’agenda, sobresurten els
45 punts pendents que
van ser entregats per carles Puigdemont a Rajoy
el 20 d’abril del 2016 –el
punt 46è era precisament
el del referèndum i era el
primer de tots en ordre
d’aparició– i que doblaven
els 23 punts d’Artur Mas.
Entre les demandes, hi havia el dèficit estructural
del finançament del sistema públic de salut, el combat de la pobresa energètica i la descentralització
del 0,7% de l’IRPF per a
fins socials.
23 conflictes i un més
Un actiu que Sánchez té
a la mà és posar fi a la inèrcia de Mariano Rajoy de
prémer el botó automàtic
del Tribunal Constitucional davant cada llei del
Parlament que no era del
seu gust. Si bé la ministra
Batet ja havia entrat en
un estudi preliminar dels
23 recursos vius al TC
–que mantenen suspeses
23 lleis catalanes– per tal
d’analitzar-ne una eventual retirada, divendres el
Consell de Ministres va enrarir el clima previ a la cita
d’avui amb l’anunci d’un
nou recurs al TC, el que serà el 24è i el primer de l’era
Sánchez, contra la moció
del Parlament que ratificava el 9-N. Tot i afegir un
litigi més al sac dels conflictes, però, fonts del go-

vern de Sánchez mantenen la seva predisposició
a reduir les batalles al TC.
“El PSOE ha donat proves
clares de la defensa que
—————————————————————————————————

El repte és activar
les comissions
bilaterals que
Rajoy no va reunir
—————————————————————————————————

fem de la Constitució. Però hi ha espais que es van
abandonar i no es van explorar”, argumentava ahir
la vicepresidenta Calvo.
En el terreny de desfer
el llegat de Rajoy, tant la

Generalitat de Torra com
La Moncloa de Sánchez hi
situen la reactivació de les
comissions bilaterals, que
no es reuneixen des del
2011. De fet, en sis anys de
govern de Rajoy, no s’han
reunit mai, així que el simple fet de descongelar-les
amb un calendari ja seria
vist com una prova palpable del desglaç.
Després de la imatge de
cordialitat que van exhibir
Torra i Sánchez a la llotja
dels Jocs Mediterranis de
Tarragona, l’interès de les
dues parts és que la primera reunió d’avui no tanqui
res, sinó que assenti les bases d’una segona reunió al
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Una peça del tebeo
Eva Garcia Pagán

De petita hi havia unes petites peces en els TBO vells
que corrien per casa que mai arribava a entendre. Els
Diálogos para besugos, probablement obres del surrealisme o la ironia més fina, se m’escapaven. Sovint
eren converses a dues bandes en què un personatge
parlava d’una cosa i l’altre, d’una de diferent o que se li
assemblava tant com els testos a les olles. Eren peces

que no em feien ni mal ni bé; no les entenia. Caldrà
veure si l’esperada trobada d’avui a La Moncloa
s’assembla més a una peça del tebeo que a un diàleg sincer, malgrat la promesa que no hi ha temes
vetats i que es pot parlar de tot. Molt bé, això de
parlar, però millor si el de l’altra banda també t’escolta i t’entén; o no t’entén però et vol comprendre.

Sánchez i Torra van exhibir cordialitat a la llotja
dels Jocs Mediterranis i avui, disset dies després,
es retroben a La Moncloa ■ JESÚS DIGES / EFE

setembre i al Palau de la
Generalitat. “La reunió espero que serveixi justament per obrir vies, i seria
un fracàs si es tanquessin”, assumia ahir el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell. “Si
s’obren i el diàleg es manté
amb una certa continuïtat
en el temps, podrem parlar probablement d’una
trobada positiva. Però
hem d’esperar”, hi afegia.
Qui no té cap dubte que
pitjor que en el passat no
serà és l’expresident Artur
Mas, que va comprovar in
situ l’abast de l’immobilisme de Rajoy a La Moncloa
en la trobada del 30 de ju-

liol del 2014, en què el líder
català va posar damunt la
taula el pacte fiscal. “Estic
segur que passarà que la
reunió anirà millor que
totes les anteriors”, va assenyalar Mas. “Us asseguro que segurament pot ser
bastant fàcil”, va ironitzar.
Des d’ERC, Joan Tardà
va compartir en públic els
seus recels sobre la cita i
que es refia “poquet” de
Sánchez. “Com ens podem refiar de qui ha permès que hi hagi presos polítics i exiliats?”, es va preguntar en declaracions a
RAC1. Tardà, a més, va
deixar un avís: “Haurem
de desobeir per aconse-

guir la independència.”
Més escèptica era la diputada de la CUP Maria Sirvent, que no espera “res”
d’una reunió que aproparà
Catalunya “més al marc
autonomista” que a l’autodeterminació. “Un diàleg
amb algú que no accepta
el dret a l’autodeterminació està viciat des del principi”, va dir Sirvent a Catalunya Ràdio.
Com ja van fer Puigdemont i abans Mas, Torra
no compareixerà al migdia a La Moncloa i ho farà
al Centre Cultural Blanquerna, la casa de la Generalitat al carrer Alcalá de
Madrid. ■

Ciutadans exigeix fins a l’últim minut anul·lar la cita
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mentre la majoria de l’arc
parlamentari català viu amb
expectació el desenllaç de la
trobada del desglaç que avui
protagonitzaran Sánchez i
Torra, Ciutadans manté fins a
l’últim minut la seva croada
contra el simple fet que se
celebri la reunió d’avui a La
Moncloa perquè considera
que cal fer-la avortar abans.
El líder del partit liberalespanyolista, Albert Rivera, va tornar a exigir ahir al president
espanyol que no rebi el president de la Generalitat fins
que faci un acte de disculpa.

En un acte de la plataforma Espanya Ciutadana a Palma amb Manuel Valls, i en el
qual presentava en societat
el fitxatge de l’antic socialista
Joan Mesquida, el líder de Cs
va carregar contra les vies de
diàleg obertes entre els dos
extrems del pont aeri. “Fa 40
anys que errem pensant que
els nacionalismes es conformaran, quan el nacionalisme
per naturalesa és insaciable
i el projecte nacionalista és
d’exclusió i ruptura”, va voler
alliçonar a Sánchez el dia
abans de la seva entrevista

amb Torra. Segons Rivera, el
que Sánchez hauria de fer és
anul·lar la trobada prevista
per aquest matí i no avançar
en res de la seva agenda de
treball. “Algú pensa que Junqueras, Torra o Puigdemont
es conformaran simplement
amb un copet a l’esquena o
amb mitja competència o
una competència més? Si el
que volen és liquidar el nostre
país i volen aixecar fronteres”,
va avisar Rivera. “Sánchez no
s’ha de reunir amb Torra fins
que abandoni el desafiament
separatista”, va reblar.
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De visita a La Moncloa

INICI · La primera trobada la va iniciar el 1977 Tarradellas amb Suárez per poder recuperar la Generalitat ACTORS · Pujol i
Mas han estat els més assidus i protagonistes de trobades importants com la del 1996 amb Aznar i el pacte del Majestic i la del
2006 amb Zapatero per rebaixar l’Estatut FI · L’última reunió, secreta, va ser entre Puigdemont i Rajoy el gener del 2017
Emma Ansola
BARCELONA

S

et han estat les parelles
mixtes de presidents espanyol i català que s’han configurat des de les primeres
eleccions democràtiques, el 17 de
juny del 1977, i totes elles han segellat una encaixada de mans a l’entrada de La Moncloa. Deu dies més
tard d’aquella data i malgrat no serne president, ho feia Josep Tarradellas, que entrava a La Moncloa
per negociar amb el president Adolfo Suárez la recuperació de la Generalitat i n’obtenia el títol d’honorable. El contingut d’aquella reunió
ja és prou conegut. No hi va haver
cap acord, Suárez considerava més
fàcil aconseguir la legalització del
Partit Comunista, amb suports per
tot Espanya, que no pas l’autogovern català, que només era desitjat
pels catalans. Amb tot, la declaració de Tarradellas a l’acabar la reunió elogiant el paper del president
espanyol va destensar tant l’ambient que va propiciar noves trobades i finalment la recuperació de la
Generalitat.
Aquella va ser la primera de les
moltes reunions que s’han anat
succeint al llarg d’aquests 41 anys,
algunes de les quals han estat envoltades de fets transcendentals
per al curs de la història de l’autogovern català. Així, la segona parella de presidents que es van trobar
a La Moncloa van ser Felipe González i Jordi Pujol. S’hi van citar per
primera vegada el 13 de gener del
1983, però la majoria absoluta, la
primera d’aquell període, del PSOE
no va propiciar gaires negociacions.
En vindrien moltes més, de trobades, però no va ser fins al 1983,
amb la pèrdua, precisament, de la
majoria socialista al Congrés dels
Diputats que la relació va esdevenir
més estreta. CiU assumia un paper
clau sense entrar al govern espanyol i la parella segellava una col·laboració que es va trencar el 1996
amb la victòria del PP de José María Aznar.
El 1996 es gestava una nova relació de col·laboració entre els governs espanyol i català fruit, com
en anteriors legislatures, de la necessitat de pacte. Aquesta vegada
Aznar guanyava les eleccions per la
mínima i necessitava negociar la
investidura. Es van posar mans a la
feina dos equips de negociadors gairebé durant dos mesos fins a signar
el pacte del Majestic amb què es po-

sava fi al servei militar obligatori,
se suprimien els governadors civils
i s’obtenia la cessió del 15% de
l’IRPF. El pacte li va anar bé a Aznar, que va repetir en el càrrec per
majoria absoluta i va afluixar les
cessions a nacionalistes catalans i
bascos. A Catalunya, el pacte no
produïa els mateixos resultats i CiU
es veia obligada a “anar al notari”
per deslligar-se de l’ombra del PP.
El 2003, el socialisme català va
arribar a la presidència de la Gene—————————————————————————————————————————————

Torra i Sánchez formen la
vuitena parella de
presidents que es troben a
Moncloa des del 1977
—————————————————————————————————————————————

A dalt, els presidents Puigdemont i Rajoy l’abril del 2016, i
a sota, Pujol i Aznar el 1999 i Zapatero i Montilla el 2010 ■ EFE

ralitat gràcies a un pacte amb ERC
i ICV. Pasqual Maragall al capdavant del govern tripartit esdevenia
el 127è president i pocs mesos més
tard, ja el 2004, li va tocar el torn al
PSOE, que agafava el relleu dels populars amb un jove diputat, José
Luis Rodríguez Zapatero, com a
nou inquilí de La Moncloa. Però
d’aquell període una de les reunions que més es recorden i que
ha quedat gravada com a episodi
nacional és la que va tenir lloc entre
el president Zapatero i el llavors
cap de l’oposició, Artur Mas, guanyador de les eleccions però sense

marge de maniobra per negociar
una investidura. Mas va treure profit del seu paper i després d’una jornada maratoniana a La Moncloa el
gener del 2006 va aconseguir segellar el pacte de l’Estatut rebaixant,
això sí, el contingut que s’havia assolit a la cambra catalana. A Maragall el va succeir Montilla amb bones relacions amb Zapatero, però la
fallida de l’Estatut, l’entrada de CiU
al govern català el 2010 i de nou el
PP a La Moncloa el 2011, amb Mariano Rajoy, va donar origen al període de relacions més convulses.
Al llarg del 2102 Mas es va trobar
amb Rajoy de manera secreta diverses vegades des que el febrer del
2012 li va negar el pacte fiscal i
qualsevol reforma constitucional.
El 2013 i el 2014 també hi va haver
trobades secretes entre els dos
mandataris sense cap resultat. Davant d’un tauler de joc amb les peces completament enrocades, Mas
es va veure obligat a dimitir i cedir
la presidència a Puigdemont per la
manca de suport de la CUP. Rajoy
es mantenia fort a La Moncloa, on
es va celebrar l’última trobada oficial entre presidents. Era l’abril del
2016. El gener del 2017 hi va haver
una segona trobada, secreta, que
va deixar el terreny erm. Demà potser arriben temps de sembra amb
el socialista Sánchez i l’independentista Torra. ■
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Referència: Expedient núm.: UA70/13/02

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
EDICTE

801175-1191579Q

Modificació del projecte d’urbanització dels
Polígons d’Actuació Urbanística E (carrer
Moret-Dipòsit Nord) i F (carrer Moret-Dipòsit
Sud) de la modificació del PGM a la Floresta.
Data acord: 19 de juny de 2018
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària
del dia 19 de juny de 2018, va acordar l’aprovació inicial del projecte d’urbanització dels
Polígons d’Actuació Urbanística E (carrer Moret-Dipòsit Nord) i F (carrer Moret-Dipòsit Sud)
de la modificació del PGM a la Floresta, amb
obertura del període d’informació pública per
termini d’UN MES i audiència a les persones
interessades amb citació personal, d’acord
amb el que disposa l’article 119.2 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC).
Durant l’esmentat termini d’UN MES, a comptar des del dia següent al de la data de l’última
publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a la premsa escrita, així
com a la pàgina web municipal www.santcugat.cat, d’acord amb el que determina l’article
23.1.b) i 2 del RLUC, tota la documentació
tècnica i administrativa de l’expedient podrà
examinar-se a les dependències del Servei de
Planejament i Gestió Urbanística, plaça de la
Vila, número 1, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments
previstos en l’article 16 de la Llei 39/15, de l’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 26 de juny de 2018
L’Alcaldessa
Carmela Fortuny Camarena

Referència: Expedient núm.: UA94/18/02
Regularització de finques en seu de la delimitació poligonal aprovada al carrer Fuerteventura (actualment Av. Can Cabassa)
Data aprovació: 12 de juny de 2018
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària
del dia 12 de juny de 2018, acordà sotmetre a
informació pública la proposta de Regularització de finques en seu de la delimitació poligonal aprovada al carrer Fuerteventura (actualment Av. Can Cabassa), de promoció privada,
en els mateixos termes del projecte presentat,
per termini d’UN MES, d’acord amb el que disposa l’article 164.2 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme.
Durant l’esmentat termini d’UN MES, a comptar des del dia següent a la data de l’última
publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a la premsa escrita, així
com a la pàgina web municipal www.santcugat.cat, tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a
les dependències municipals, plaça de la Vila,
número 1, amb visita prèvia concertada, podent-se presentar al·legacions mitjançant
qualsevol dels procediments previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 25 de juny de 2018
L’Alcaldessa

877043-1163487®

Carmela Fortuny Camarena

gents de dues de les grans
entitats socials del país
que estan empresonats o a
l’exili per la defensa de les
seves idees”. El president
del Parlament va alertar
també que a Espanya es
viu “un context de regressió de drets i llibertats fonamentals”. En aquest
sentit, Torrent va explicar
que “els darrers mesos
s’han dictat ordres de presó contra cantants per les
lletres de les seves cançons i contra ciutadans
pels seus comentaris a les
xarxes socials”. El president de la cambra catalana també va fer referència
a l’1 d’octubre: “S’ha repriEl president Roger Torrent, segon a l’esquerra, en l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia al Quebec ■ ACN

La frase

Torrent denuncia en un
acte al Quebec la presó de
polítics independentistes

“La regressió de drets
no només afecta un
projecte polític, també
va contra cantants i
ciutadans”

aEl president del Parlament també alerta d’una “regressió dels drets i les
llibertats” a Espanya aDemana que es faci seguiment de la situació catalana
Redacció
BARCELONA

El president del Parlament, Roger Torrent, va
denunciar ahir diumenge
al Quebec (Canadà) l’empresonament dels dirigents polítics independentistes davant de la comissió política de l’Assemblea
Parlamentària de la Francofonia (APF). Torrent va
recordar que fa un any la
seva predecessora al capdavant de la cambra catalana, Carme Forcadell, ja

els havia alertat de les “accions judicials” contra càrrecs públics sobiranistes,
en la trobada que va mantenir l’APF a Luxemburg.
“Ara és a la presó”, va lamentar Torrent: “És en
presó preventiva per haver permès el lliure debat
en un parlament democràtic”, va reblar.
El president de la cambra catalana va anar més
enllà i va insistir que el cas
de Forcadell “no és aïllat”,
ja que també hi ha “membres del govern i els diri-

Deu anys a l’assemblea
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cambra catalana forma
part de l’APF des del 2008 i és
una assemblea consultiva
formada per parlaments i organitzacions interparlamentàries que comparteixen els
valors de la Carta de la Francofonia. Creada l’any 1967, 83
parlaments en formen part,
la majoria estatals. A l’octubre el president de l’APF, Jacques Chagnon, va demanar
en un comunicat que es man-

tinguessin “les institucions
parlamentàries catalanes i
els poders dels diputats elegits democràticament ” i es
protegís “la sobirania” del
Parlament. També va instar el
govern català i espanyol a
“dialogar per trobar una sortida pacífica a la crisi” i va exigir que es respectessin “els
valors democràtics i els drets
parlamentaris”. Demà podria
haver-hi una nova resolució.

—————————————————————————————————

Roger Torrent

PRESIDENT DEL PARLAMENT

mit violentament ciutadans que només volien dipositar un vot en una urna”, va dir Torrent. Ho va
fer davant de representants de desenes de parlaments estatals i subestatals, com el de França, Canadà, el Quebec, Bèlgica o
Suïssa i els va demanar
que “la situació política de
Catalunya continuï sent
objecte de seguiment”.
Torrent, que demà assistirà al ple de l’APF, també va parlar de solucions i
va assegurar que “des de
les institucions” i “des de
la societat” catalanes es
vol “revertir” la “regressió
de drets fonamentals i
substituir la repressió pel
diàleg polític, la negociació
i les llibertats democràtiques”. ■
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 9 DE JULIOL DEL 2018

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
OFERTA 2x1
LIMITADA

De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

PARCS AQUÀTICS

La televisió

La nostra graella

TV3
19.00 L’ILLA DE ROBINSON

WATER WORLD / AQUADIVER

DINOSFERA
C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)
Preu de
l’entrada: 3,50 euros

Temporada 2018

OFERTA 2x1

Debat sobre l’actualitat del dia

Preu: 33 euros
(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

MÚSICA
ROMÀNTICA PER
A VIOLÍ I PIANO
Agnes Pyka, violí
Laurent Wagshal, piano
Concerts Clàssics de l’Escala

Església de Sant Martí
d’Empúries, dissabte 14 de
juliol, a les 8 del vespre

Cal presentar
la targeta
directament
a la taquilla

OFERTA 2x1
LIMITADA

MUSEU
DE LA
CONCA
DELLÀ

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 18 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LISÍSTRATA
Estel Solé, Mercè Martínez,
Rosa Boladeras, Agnès
Busquets, Marc Martínez,
Roger Coma i Iñaki Mur
Festival Portalblau

En l’edició d’avui, Xevi Sala, Roger Heredia, Meius
Ferrés, Mariona Bou i Joan Solé tracten, entre altres
notícies de la jornada, de la trobada entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez.
08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Convidada: Jenn Díaz,
10.00
12.40
13.30
14.30

diputada d’ERC al Parlament.

Diada castellera de Vic. Reemissió.
Notícies locals.
Dosos amunt! Reemissió.
Notícies locals.

15.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

Sessió ordinària de la comissió
d’Ensenyament
El Punt Avui Televisió emet la sessió informativa de la
comissió d’Ensenyament amb el conseller Josep Bargalló, sobre els objectius i les actuacions del seu departament.
17.00 L’hora d’anglès (English Hour).
◗ Going Native. Neil Stokes entrevista el
professor de literatura anglesa Miquel Berga,
que acaba de publicar el llibre Un aire anglès.

SUPER 3 / 33

MAC Empúries,
dissabte 14 de juliol,
a les 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de
l’entrada: 3,50 euros

Conversa amb Josep Otón

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

SERGIO DALMA
Sons del Món

Ciutadella de Roses,
divendres 3 d’agost,
a 2/4 d’11 de la nit
Cal presentar
la targeta
directament
a la taquilla

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dijous 26 de juliol. Molta sort!

Josep Otón és doctor en història, catedràtic d’institut
i docent a l’Institut Superior de Ciències de Religioses
de Barcelona. A més, és autor de diversos llibres. Mireia Rourera l’entrevistarà avui per parlar de la seva
darrera publicació, Interioridad y espiritualidad.
18.00 Notícies locals.
19.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
◗ Tertúlia. Amb la col·laboració de Xevi Sala,
Roger Heredia, Meius Ferrés, Mariona Bou i
Joan Solé.

20.30 Notícies locals.
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió.
23.00 Notícies locals.

NOTA: Aquesta programació podria quedar
alterada segons la durada de la comissió
d’Ensenyament al Parlament.

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1188973L

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.
Amb Lídia Heredia. S’entrevista
Francisca Verdejo, magistrada del jutjat
de violència sobre la dona número 2 de
Barcelona, amb qui es comenten casos
amb víctimes de violència masclista i
l’impacte de la sentència de condemna
als membres de La Manada. També
se segueix atentament l’actualitat al
voltant de la reunió a Madrid entre
Pedro Sánchez i Quim Torra.
12.00 Notícies 3/24.
14.00 Telenotícies comarques.
Amb Montse Ferrer.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Raquel Sans. Esports: Marta
Bosch.
15.45 Cuines. Llet merengada fumada.
16.00 Com si fos ahir.
El Vicenç és a Menorca. Ha localitzat
l’Helena. La trobada entre tots dos és
molt desagradable. Paral·lelament,
la González ha mort. El Quim, que va
gravar l’Eva mentre brindava perquè
morís, ensenya el vídeo a la noia, que
no s’ho creu, en presència de la seva
filla, la Júlia.
16.45 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Ariadna Oltra. Esports: Quim
Robert.
22.05 Matriculats. La protagonista més
jove del programa, la Sofía, surt al
carrer amb un ciclomotor. l’equip del
programa la segueix amb el professor
de l’autoescola. Paral·lelament, el
Pol puja a examen. Està convençut
que aquesta vegada aprovarà i no
necessitarà examinar-se sis vegades
com el seu pare, Tomàs Molina.
23.05 Al cotxe. Programa que trasllada
els convidats, col·laboradors o
presentadors en cotxe des de la
televisió fins a casa o de casa fins a
la televisió, aprofitant el trajecte per
conversar d’una manera diferent.
00.45 Gran reserva.
02.10 Ritmes a l’aula.
02.40 Cava de blues.
03.25 Fusió i swing a l’estudi.

17.30 RELIGIONS

Preu de l’entrada: 18 euros

C/ del Museu, 4
Isona
(Pallars Jussà)

La graella

www.elpuntavui.tv

07.19 Zoom, el dofí blanc.
07.44 Les tres bessones.
08.30 El Mic i els seus amics.
08.55 Dora, l’exploradora.
09.45 Els germans Kratt.
10.30 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
11.15 Lucky Fred.
11.54 Bola de drac Z.
12.40 Els pingüins de Madagascar.
13.28 Shin Chan.
14.17 El detectiu Conan.
15.05 Pat, el gos.
15.40 Salve, rei Julien!
16.27 Doraemon.
17.08 El Zack i el Quack.
17.50 El Mic i els seus amics.
18.18 Dora, l’exploradora.
19.05 Dinàmiks.
19.35 Home: Aventures amb la Tip i
l’Oh.
20.00 Tom & Jerry.
20.55 El detectiu Conan.
21.25 Com si fos ahir.
22.00 La cuina de Rachel Khoo:
Londres. Inclou nostàlgia y Menjar
ràpid.
22.50 Assaboreix el món amb en
Pascal.
23.40 Mercats. A prop dels Alps, s’erigeix,
imponent, la ciutat de Torí. A prop del
seu centre neuràlgic es troba la plaça
més gran de la ciutat, Piazza della
Repubblica.
00.35 La cuina de Rachel Khoo:
Londres.
01.20 Assaboreix el món amb en
Pascal.

