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FLIX

ENERGIA

Pròrroga del
conveni entre
Ercros i
l’Ajuntament
■ El director de la fàbrica de

Flix d’Ercros, Jaime Molina,
i l’alcalde de Flix, Marc Mur,
han signat la pròrroga del
conveni pel qual l’empresa
química realitza una aportació econòmica de 34.889 euros a l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017.
D’aquesta quantitat, 1.264
euros es destinaran a contribuir al bon funcionament de
l’escola bressol municipal,
14.425 euros al Pla de gestió de
la Reserva Natural de Sebes
i els 19.200 euros restants a la
liquidació provisional de l’impost de construccions, instal·lacions i obres menors i a
satisfer la taxa d’obertura
d’establiment.
Segons destaca l’empresa,
«des de la seva implantació a
Flix, l’any 1897, la interacció entre Ercros i la població de Flix,
a través del seu Ajuntament,
en diferents activitats i àmbits al llarg de la història ha
estat molt intensa». Aquesta
estreta col·laboració ha donat lloc a la signatura de diferents convenis que s’han anat
renovant i actualitzant al llarg
dels anys, remarca Ercros.

Acord amb l’institut
També recentment s’ha signat el conveni entre l’empresa química Ercros i l’Institut
de secundària de Flix, per promoure la formació dels seus
treballadors. Gràcies a aquest
acord, els treballadors de la
fàbrica de Flix podran accedir a cicles formatius de manteniment electromecànic i sistemes electrotècnics i automatitzats sense tenir els
requisits acadèmics d’accés. El
Diari va publicar per error que
l’acord era amb l’Ajuntament,
quan es va signar amb els responsables de l’institut.

SOLIDARITAT

■

■

LA DIRECCIÓ D’ANAV ESTA RIA DISPOSADA A NEGOCIAR

Els treballadors subcontractats
demanen diàleg a les nuclears
Nova jornada de
protesta amb piquets
sindicals informatius
a les portes de les
plantes d’Ascó i
Vandellòs
M. MILLAN

Els representants sindicals de
les empreses auxiliars o subcontractades de les nuclears d’Ascó
i Vandellòs van dur a terme ahir
a primera hora del matí una nova «acció informativa» a les portes de les dues centrals, similar a
la que ja va tenir lloc el 28 d’abril.
L’objectiu: denunciar «la precarització» dels llocs de treball
d’aquestes empreses i reclamar
a la direcció de l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV),
gestora de les centrals, que s’assegui a parlar. Entre les sis i les
nou del matí els piquets informatius van repartir fulls de mà
entre els empleats que accedien
a les dues plantes, creant llargues
cues de vehicles.
D’aquesta manera, els delegats
sindicals van exposar novament
les seves reivindicacions, que han
enviat també per carta a la direcció d’ANAV: un acord per als treballadors de les empreses contractistes de les centrals, entre
ANAV i els sindicats UGT i CCOO,
en el que, entre altres, s’inclogui
el manteniment del conveni sectorial, el dret de recepció del plus
de recàrrega o la no contractació
d’empreses multiservei.
També demanen que, en cas
d’acomiadaments per finalització d’una obra o servei, es fomenti el dret preferent a la contractació d’aquests treballadors, per
empreses permanents o per la
seva participació en els treballs

Piquets informatius a la porta de la central d’Ascó, ahir a primera hora del matí. FOTO: JOAN REVILLAS

Els representants sindicals que van participar en l’acció, amb una
pancarta reivindicativa. FOTO: JOAN REVILLAS
relacionats amb les recàrregues
de qualsevol centre de treball, «i
allà on siguin necessàries reduccions de plantilla, es fomentin

les sortides no traumàtiques»,
remarquen.
Segons detalla al Diari el portaveu de la Coordinadora de re-

presentants sindicals de les empreses subcontractades, Jaume
Pujal, «tot apunta que la direcció de l’empresa està disposada a asseure’s i iniciar un procés de diàleg», fet que valoren
molt positivament.
Si és així, quedaria en suspens
el nou calendari de mobilitzacions, que van arrencar el passat
mes de febrer i que per a les pròximes setmanes té previstes jornades de reflexió i sensibilització els divendres 19, 26 de maig i
2 de juny, així com una vaga de
treballadors contractistes la setmana del 5 a l’11 de juny.
Actualment hi ha una vintena d’empreses auxiliars o subcontractades que treballen per
a les dues centrals nuclears de la
demarcació de Tarragona, amb
més de 700 treballadors. La plantilla d’ANAV, per la seva banda,
supera el miler d’empleats.

ES NECESSITA LLET, OLI, LLEGUMS I CONSERVES DE VERDURA I PEIX

Més de 650 voluntaris recullen
aliments als supermercats de Tortosa
■ El Mercat Municipal de Torto-

sa va acollir ahir al matí l’acte
d’inici de la recollida d’aliments
que es du a terme entre divendres i aquest dissabte a tots els
supermercats de la ciutat.
El coordinador del Banc dels
Aliments de les Terres de l’Ebre,
Òscar Ologaray, acompanyat de
l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel;
de la directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Soci-

als i Famílies, Rosanna Fatsini, i
el president dels venedors del
Mercat, Julián Montero, van fer
una crida a la solidaritat de la ciutadania per participar en aquesta nova campanya.
Ologaray va expressar la seva
satisfacció per la resposta de la
població, amb més de 650 voluntaris repartits en torns pels diferents supermercats. «Vull agrair a tots els voluntaris per dedicar

el seu temps a una causa tan noble. Ara és el moment de demostrar com pot de solidària ser Tortosa. Des d’un pot de cigrons a
un carro d’aliments, tot és necessari i tot servirà per ajudar la gent
que passar per dificultats».
Els aliments més necessaris i
que per tant es prioritzen en la
recollida són la llet, l’oli, els llegums
cuits i conserves de verdura i peix,
segons els organitzadors.

Punt de recollida d’aliments, a l’interior del Mercat Municipal de Tortosa.
FOTO: JOAN REVILLAS
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El Pacte pel
Referèndum
guanya
suports

Els bisbes demanen
diàleg i que es
tinguin en compte
les aspiracions de
Catalunya

Informe anual
de la
Plataforma
per la Llengua

El català avança a
tots els Països
Catalans, tot i la
pressió i les
normes estatals
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Puigdemont vol di
CRIDA El president de la Generalitat
diu a l’Estat que davant d’un problema
greu s’ha de negociar TERMINI
Assegura que abans de l’estiu hi haurà
data i pregunta, però que es pot ajornar
si Madrid s’obre a parlar
J. Trillas / L. Artigas
GIRONA

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
va reiterar ahir a Girona
que, si l’Estat està disposat a negociar, el govern
fixarà un termini abans
d’anunciar la data i la pregunta del referèndum.
Puigdemont va advertir
ahir, durant un col·loqui
amb els alcaldes, moderat
pel director d’El Punt
Avui, Xevi Xirgo, en el sopar de la convenció nacional d’alcaldes 2017, d’Alcaldes.eu, que s’està davant d’un problema seriós
i que l’Estat, davant d’una
proposta clara, ha de donar una resposta clara encara que sigui per respecte
“i, si no respon, ja estarà
dant una resposta”, comparant-t’ho amb un silenci
administratiu. En aquest
sentit, va insistir: “Hem
treballat molt perquè l’Estat parli. Si volen dir que
no hauran de passar vergonya democràtica.”
“Ni nou estatut, ni
acord fiscal, nosaltres volem parlar d’allò que dona
sentit a la legislatura: decidir el nostre futur”, va remarcar Puigdemont, i hi
va afegir: “Volem negociar
perquè volem seguir contribuint, tot i ser independents, amb l’Estat, com
fem amb Europa.” Per això, i segons el president,
Catalunya es farà corresponsable
del
deute.
“S’haurà de parlar de tot,

com ara el llegat Dalí.”
Sobre la trobada amb el
president de l’Estat, Mariano Rajoy, que ahir van
coincidir a Barcelona, va
dir que no n’havien parlat
perquè no s’havien donat
les condicions.“Que quedi
clar per la història que no
serà per la part catalana
no s’ha volgut parlar”, va
subratllar.
El botó vermell
Puigdemont va voler deixar clar que qui farà vàlid
el referèndum seran els
ciutadans. “Aquesta és la
mobilització principal, la
d’omplir les urnes.” L’al·legoria del botó vermell, segons Puigdemont, no el té
ni el govern de la Generalitat, que ha de fer la feina,
ni l’Estat, sinó la gent. “Si
el resultat del referèndum
és favorable, invitarem a
la negociació l’Estat i la
Unió Europea, perquè un
cop el país prengui la decisió ja serà imparable.” Per
ell és impossible que després del referèndum no hi
hagi negociació.
El president va aprofitar la trobada per fer una
aferrissada defensa del
món local, perquè “sobre
ell s’ha de construir la república catalana”. “No hi
ha prou poder per aturar
la democràcia”, va dir amb
relació a una possible suspensió del càrrec, que “no
s’està davant d’un projecte personal d’un grup de
persones, sinó de la
gent”. ■

Les frases

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

“La política de la
futura república
catalana ha de tenir
com a referent el món
local. És el que menys
desprestigi ha tingut”

“Abans de les
vacances d’estiu hi
haurà data i pregunta,
que es diran alhora. No
n’hi haurà si l’Estat vol
negociar, com és lògic”

“No hi ha cap raó legal
ni política perquè l’Estat
no vulgui parlar. Si
volen dir que no, hauran
de passar vergonya
democràtica”

“Podem parlar de
data, de pregunta, de
quina majoria cal, de
la implementació del
resultat i de deixar el
tema una generació”
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L’APUNT

Arrels cristianes de
Carrera
Carles Sabaté

Es trobava a faltar la presa de posició, encara que tèbia, de l’episcopat sobre el referèndum. Sense avalarlo, els prelats reivindiquen la necessitat de donar sortida a la reivindicació de consulta del poble català. Una
posició que no hauria estat possible sense el document clau que va definir com a catalanista l’Església
catalana: l’Arrels Cristianes, del 1985. Una declaració

redactada pel bisbe Joan Carrera, i que ha servit de
base per mantenir una certa autonomia de gestió i actuació. El document té valor pel fet que ens trobem
amb una generació de bisbes dividits entre els espanyolistes i els catalanistes moderats, però units en el
tarannà de gens díscols amb la Conferència Episcopal.
Sort de l’herència dels Carrera, Deig Torrella...

iàleg
Rosa Perelló, Pere Vila, Mercè Conesa i Joan Olivella ■ JOAN SABATER

Les diputacions
aposten pel govern
obert i participatiu
a Les eines de transparència i les polítiques de proximitat

s’apunten com a eixos estratègiques de les institucions
G. Busquets
GIRONA

El president Puigdemont amb Xevi Xirgo, els alcaldes assistents,
la taula presidencial i Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera i
vicepresident de l’ACM ■ S. CABARROCAS / J. SABATER

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

“No pots obligar ningú
a parlar, però que quedi
clar que no ha estat per
culpa nostra. Potser vol
esperar a saber què
diem el dia 22”

“Quan hagi guanyat
el sí, entrarem en una
altra fase. Llavors
haurem d’insistir poc
perquè hi hagi
negociació”

“Si em suspenen hi
haurà algú altre al
meu lloc. Això no és la
febrada d’una persona
o partit, no s’aturarà”
Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Hem de jutjar un alcalde
pel sou que cobra o per la
seva gestió i el compliment
d’objectius al municipi?”.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè
Conesa, va fer aquesta reflexió –“un exercici que cal
fer”, va afegir-hi– en la taula sobre proximitat, participació i transparència, en
la qual va prendre part,
juntament amb el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, la vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida, Rosa M. Perelló, i el diputat, responsable de Cultura de la Diputació de Tarragona,
Joan Olivella. Mercè Conesa va abordar el tema dels
sous dels alcaldes a propòsit d’una pregunta del moderador, Eduard Berraon-

do, sobre els titulars cridaners que generen, en els
periodistes i els mitjans,
els sous dels càrrecs públics.
Laboratori ciutadà
Mercè Conesa va detallar
que la Diputació de Barcelona té en la transparència
un eix estratègic en el seu
programa de govern “amb
l’objectiu de connectar el
món local amb el bon govern i l’accés a la informació”. Conesa va parlar de
l’experiència que han dut a
terme a les biblioteques de
la demarcació de Barcelona, on han incorporat laboratoris ciutadans per
“fomentar el govern
obert”. A la pregunta de si
la transparència era una
“vacuna contra èpoques
més opaques”, Mercè Conesa va assenyalar que forma part “d’un canvi cultu-

ral ”.
El diputat tarragoní
Joan Olivella va posar l’èmfasi en el fet que la transparència s’ha de plantejar
com a “responsabilitat social i corporativa”. Per la
seva banda, el president de
la Diputació de Girona, Pere Vila, va destacar que els
municipis petits ja aplicaven la transparència i en
aquest sentit va assenyalar el fet diferencial que suposen els pobles petits “on
tothom es coneix”. En
aquest punt, Pere Vila va
exemplificar les polítiques
de proximitat amb fets
com ara que “un alcalde
afronti els problemes d’un
veí i no el derivi al tècnic de
torn”. La vicepresidenta de
la Diputació de Lleida, Rosa M. Perelló, va destacar la
importància de disposar
de recursos per “aplicar totes aquestes polítiques”. ■
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Borràs lloa els pobles per
l’esforç en transparència

Les dificultats
als micropobles

—————————————————————————————————

aLa consellera admet els problemes dels municipis petits per adaptar-se a la llei del 2014 a El president

de l’ACM, Miquel Buch, reclama que es puguin fer consultes locals sense demanar permís a l’Estat
Lurdes Artigas
GIRONA

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va
agrair ahir la tasca duta a
terme pels ajuntaments
catalans per adaptar-se a
la llei de transparència i
bon govern del 2014, i va
reconèixer especialment
l’esforç que ha suposat
per als pobles més petits.
En l’última taula de la
convenció
d’alcaldes
2017, ahir al vespre, Borràs va admetre que quan
es va fer la llei “no es va tenir en compte que les necessitats són diferents i hi
ha un nivell d’exigència
igual per a municipis amb
capacitats diferents”.
A més, va reconèixer
que, com li van assenyalar
diversos alcaldes, el fet
d’haver de fer públic tot el
seu patrimoni pugui generar “una certa incomoditat” en aquest tipus de
municipis. En aquest sentit, el president de l’Associació Catalana de Muni-

D’esquerra a dreta, Ferran Tarradellas, Miquel Buch, Meritxell Borràs i Consol Cantenys ■ JOAN SABATER

cipis (ACM), Miquel
Buch, que va defensar que
“la transparència no són
tones de dades en una
web ni un exercici de
voyeurisme dels polítics”,
va dir que fins i tot hi ha
hagut gent que ha preferit
no anar a les llistes per
aquest motiu.
Pel que fa a la participa-

ció, un altre dels eixos de
la convenció, Buch va demanar que els municipis
puguin fer consultes sense haver de demanar un
permís estatal.
Tant ell com la representant de la Federació de
Municipis de Catalunya
(FMC), Consol Cantenys,
com Borràs van estar

d’acord amb un dels alcaldes presents en la “incongruència” que hi ha entre
el gran esforç en participació dels municipis i el
poc que es fa des del govern estatal.
Per la seva part, la consellera va fer una defensa
de les consultes i referèndums: “L’escoltar la ciuta-

La frase

—————————————————————————————————

“Tenim una de les lleis
de transparència més
exigents d’Europa i això
ens ha obligat a un
gran canvi cultural”
Meritxell Borràs
CONSELLERA DE GOVERNACIÓ

En la primera sessió, la presidenta de l’Associació de Micropobles, Eva Viñolas; el president de la Comissió de Petits Municipis, Carles Banús, i
l’alcalde de Palol de Revardit,
Jordi Xargay, van posar en relleu les dificultats d’aplicar la
llei de transparència als pobles més petits, bàsicament
per manca de recursos i perquè en moltes llars no arriba
la banda ampla, fet que frena
també fixar gent al territori.
“Com la majoria de les lleis,
es fan per a tots igual i no
hauria de ser així”, va dir Xargay. També van coincidir que
majoritàriament els veïns
dels seus municipis continuen preferint els butlletins
en paper o la correspondència a les bústies que no pas la
informació penjada al web
municipal, i que la proximitat
amb el ciutadà en els micropobles és inevitable, ja que
tots els veïns es coneixen, i es
troben diàriament al carrer
amb els càrrecs elegits.■ N.F.

dania és necessari, bo i ineludible.”
També hi va haver consens en l’afirmació del representant de la Comissió
Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, que les
decisions s’han de prendre sempre en l’administració més propera al ciutadà. ■

La transparència com a arma política
MAL ÚS · L’exalcalde de Barcelona Xavier Trias alerta sobre la utilització populista de les dades que es fan públiques
PROXIMITAT · Sovint els processos de participació ciutadana tenen poca resposta de la població
Nuri Forns
GIRONA

T

othom està d’acord que
cal transparència als
ajuntaments, però l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias va donar una altra visió de la transparència ahir:
quan s’utilitza descaradament
com a arma política, cosa que
passa freqüentment, va dir. No
es va estar de fer una clara referència a l’acusació que va llançar Jorge Fernández Díaz a través del diari El Mundo, quan
van publicar que tenia 13 milions d’euros a Suïssa. I va re-

crear una suposada trucada del
president del govern estatal,
Mariano Rajoy, en què li hauria
dit que tenien un problema,
perquè ell com a alcalde de Barcelona cobrava més que el president del govern. “Sí que hi ha
un problema de transparència
molt clar, perquè et pots trobar
que la gent que té dades les usi
de manera incorrecta”, va dir.
De fet, es va manifestar sorprès
que Fernández Díaz continuï
com a diputat “sabent que és un
professional deshonest”. La
transparència, va defensar, no
ha de servir per manipular les
dades i crear populisme, i en ai-

D’esquerra a dreta, Teresa Ferrés, Salvador Esteve, Xavier Trias i Miquel
Salvador ■ JOAN SABATER

xò va donar-li suport l’exalcalde
de Martorell Salvador Esteve,
que no dubta que sovint la llei
de transparència “només serveix per a la tafaneria”. En contraposició als municipis petits,
en què la proximitat al ciutadà
és, de fet, inevitable, Trias va
defensar que en ciutats com
Barcelona el procés participatiu
més important són les eleccions
municipals, tot i considerar que
el sistema electoral actual és dolent. L’exalcaldessa de Palamós
Teresa Ferrés va afirmar que la
majoria dels ciutadans no participen en els processos que impulsen els ajuntaments. ■
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Lotería. La Administración número 3 de Salou vendió este jueves
diferentes décimos del segundo premio de la Lotería Nacional,
posiblemente a vecinos de Salou. Cada uno con un valor de 6.000 euros.

40 ESTANDS EN EL TRAMO DE PASEO MÁS CERCANO AL CLUB NÀUTICO OFRECEN LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE ESTE MERCADO

La Fira Marítima busca en Cambrils
consolidar un sector en expansión
El conseller de Territori i sostenibilitat, Josep
Rull, fue el encargado de cortar la cinta en el
acto inaugural. Hasta el domingo, el certamen
prevé la presencia de miles de visitantes
J.CABRÉ

Rodolf Guasch, director gerente de la empresa Hermanos
Guasch, con sede en L’Hospitalet de l’Infant, pedía ayer un sólo deseo: «Espero que la Fira sea
igual de buena que el año pasado». El empresario argumentaba que el mercado de compraventa o alquiler de embarcaciones «se está despertando» y la
Fira Marítima de Cambrils es un
buen escaparate para un público
que tiene en común el curso del
río Ebre: desde el País Vasco hasta Catalunya.
La sensación de este empresario es un sentimiento que se
transpira en este certamen, que
ayer inauguró la décima edición
de la mano del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
y la alcaldesa, Camí Mendoza.
También estuvieron en la comitiva el presidente del Club Nàutic, entidad organizadora, Ramon Vallverdú, y la concejal de
Promoció Econòmica, Ana Lopez.
Vallverdú fue el primero en
hablar tras la inauguración oficial. Este año es una edición especial y el presidente del Nàutic
agradeció «el esfuerzo de todas
aquellas personas que hacen posible la Fira Marítima, que per-

VILA-SECA

■

miten su continuidad y superación año tras año». Ana López,
responsable de Promoció
Econòmica, explicó en su turno
de parlamento las posibilidades
que ofrece este sector y que complementa la economía de Cambrils, una de las ciudades más deseadas para tener un amarre.
La alcaldesa habló antes del
conseller y destacó el hecho de
que la Fira «es esencial para potenciar el interés por el mar y la
náutica» y sus posibilidades para el territorio. Mendoza admitió la necesidad de Cambrils de dedicarse más a un motor económico que potencialmente es muy
interesante.
El último discurso de la tarde
calurosa fue para el conseller Josep Rull. Apuntó «la autoestima
de los cambrilenses hacia su puerto y la náutica», aplaudiendo que
el Club Nàutico no se limita únicamente a gestionar el día a día,
sino a encontrar filones para mostrar las bondades del mar y este
sector.
La Fira Marítima abrió puertas este jueves, aunque ayer era
la inauguración oficial. Con el
permiso de la climatología, que
apunta a sol y buen tiempo hasta el domingo, se espera que el
pasillo donde se concentran los
40 stands recibirá a miles de vi-

HASTA EL 31 DE OCTUBRE

El conseller de Territori, Josep Rull, visitó los diferentes stands de este certamen. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

La visita a las embarcaciones, uno de los atractivos. FOTO: ALBA MARINÉ

TORREDEMBARRA

■

sitantes, algunos con interés decidido de compra o alquiler de
embarcaciones y otros más dedicados a conocer este sector.
«Las ferias son para vender y
es lo que buscamos los expositores», reconoce Rodolf Guasch.
La mayoría de clientes que frecuentan ferias como la de Cambrils son vecinos de estas comunidades vecinas a Catalunya que
buscan una embarcación para
empezar la temporada. Normalmente son de hasta 8 metros de
eslora a motor y 12 a vela. Las de
mayor envergadura, tanto a vela y motor, son negocios que se
cuecen a fuego lento.

LA PATRULLA LO LOCALIZÓ EN LA CALLE FRANCESC MORAGAS

Nueva edición del concurso La Policía Local detiene a un torrense
de fotografía Albert Iturria trapicheando con papelinas de cocaína
■ El Ayuntamiento de Vila-se-

ca convoca por quinta vez el
concurso en memoria del fotógrafo local Albert Iturria. El certamen, dirigido a cualquier persona sin límite de edad, contará con dos categorías (adultos
y niños) y tendrá como objetivo premiar las mejores fotografías sobre las cotidianidades en
Vila-seca, el día a día del municipio. Los premios para la cate-

goría de adultos son de 700 euros para el primero, 350 € para
el segundo y 175 € para el tercero. En la categoría infantil se
establecen cinco premios, dotados con material escolar por
valor de 50 €. Las obras se podrán
entregar hasta el día 31 de octubre en el registro general del
Ayuntamiento, a la atención de
la concejalía de Cultura, o bien
mediante correo postal.

Una patrulla de la Policía Local de Torredembarra detuvo este pasado miércoles a Juan Pablo
H.V., vecino de la localidad de 43
años de edad, por un presunto
delito contra la salud pública. Los
agentes, que realizaban tareas de
seguridad ciudadana, observaron alrededor de las 17 horas en
la calle Francesc Moragas a dos
personas que presuntamente trapicheaban con drogas.

■

La patrulla se acercó a ellos y
les pidió la documentación, tanto al vendedor como al comprador. El segundo se marchó tras
ser identificado y el primero fue
llevado a la comisaría local. Los
agentes encontraron diferentes
papelinas de cocaína y un gran
número de bitlletes de diferente valor.
Ambas cosas hacen presuponer de que Juan Pablo estaba tra-

picheando con esta droga y vendiéndola en una zona céntrica y
a plena luz del día. Los policías
le imputaron un delito contra la
salud pública por drogas que causan un grave daño a la salud. Ese
mismo miércoles, el detenido fue
entregado a los Mossos d‘Esquadra, que lo recogieron a última
hora. El arrestado tiene antecedentes por delitos de la misma
tipología. –J.CABRÉ

| Apunts | 43

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 13 DE MAIG DEL 2017

tv locals

Cinema del Camp i l’Ebre

TAC12
06.00 Notícies 12. 06.30 Gaudeix
la festa. 07.00 Clàssica
Xavi
Tondo. 07.30 Teló de fons. 08.00
Notícies 12. 08.30 Caminant per
Catalunya. 09.30 Interès. 10.00
Resum
Informatiu
Setmanal.
10.30 Aventura’t. 11.00 Fem que
passi. 11.30 Teló de fons. 12.00
Resum Informatiu Setmanal. 12.30
Gaudeix la festa. 13.00 Auditori.
14.00 Resum Informatiu Setmanal.
14.30 Saló de plens. 15.30 Concurs
de Castells. 16.00 1món.cat. 18.00
Bàsquet en joc. 20.30 Gaudeix la
festa. 21.00 Auditori. 22.00 Especial

Trapezi. 23.30 Concurs de castells.
00.00 Resum Informatiu Setmanal.
00.30 Saló de plens. 01.30 Concurs
de castells. 02.00 Resum Informatiu
Setmanal. 02.30 Auditori. 03.30
Gaudeix la festa. 04.00 Resum
Informatiu Setmanal. 04.30 Teló de
fons. 05.00 Fem que passi.

Canal 21 Ebre
06.30 L’informatiu. 07.00 Fet aquí.
07.30 L’informatiu. 08.00 Petits
artistes. 08.30 Calaix de sastre.
09.00 L’informatiu. 09.30 Roda de
premsa. 11.30 Districte 21. 12.30
Fem una ullada. 13.30 La setmana

de l’Informatiu. 15.00 Fem una
ullada. 15.30 Imaginari col·lectiu.
15.45 Fem una ullada. 18.30 Temps
afegit. 18.45 El partit. 20.30 La
setmana de l’Informatiu. 22.00
Districte 21. 23.00 L’Entrellat. 00.30
La setmana de l’Informatiu. 02.00
Fem una ullada. 03.00 Tens un
racó dalt del món. 03.30 Roda de
premsa. 05.30 Fem una ullada.

Canal Terres de l’Ebre
06.00 L’Ebre Notícies. 07.00 L’Ebre
digital. 08.00 L’Ebre Notícies.
09.00 Plaça Major. 09.30 L’hora del
pàdel. 10.30 L’Ebre digital. 11.00

El taller de l’Ivan. 11.30 L’Ebre
digital. 12.30 De Tee a Green. 13.00
Plaça Major. 13.30 L’Ebre Notícies.
14.30 Som el que mengem. 15.00
Ebreemprenedors.
15.30 El
galliner. 16.00 Rodat a l’Ebre.
17.00 El mirador. 18.00 Concert
Centenari de la Unió Filharmònica
d’Amposta. 20.00 L’Ebre digital.
20.30 Som el que mengem. 21.00
Plaça Major. 21.30 L’Ebre digital.
22.00 L’hora del pàdel. 23.00 Ebre
sí. 00.00 Picalletres. 00.30 L’Ebre
digital. 03.01 Postres de Músic.
03.30 Art a l’Empordà. 04.00 De tot i
més. 05.00 Zona natural.

‘Dos col·legues al rescat’

Amposta
III AMPOSTA
Alien: Covenant
Bebé jefazo
El círculo
Fast & Furious 8
Guardianes... 2
John Wick. Pacto de...
La Bella y la Bestia
Los pitufos: la aldea...
Noche de venganza
Nunca digas su... (...)
Ovejas y lobos
Plan de fuga
Richard, la cigüeña
Un golpe con estilo
Un italiano en Noruega
Z, la ciudad perdida

16.30-18.00-19.00-20.15
21.30-22.30-00.00
16.00-17.00-18.00-18.45
20.30
16.00-18.05-20.10-22.15
00.20
17.45-20.10-22.30
16.00-17.45-20.10-22.00
00.25
22.35-00.40
16.00
16.00
18.25-20.10-22.35-00.30
18.15-20.15-22.15-00.15
16.10
20.45
16.15-17.45-19.15
22.30-00.30
16.15-20.00-22.00-00.00
17.40-20.00-22.30

Berlin, s/n (Pol. Tosses). 977 70 38 11. www.
amposta.info/cine. Venda anticipada: 902 50 62 62 i
www.entrades.com

Calafell
III MCB CINEMAS CALAFELL
Alien: Covenant
Bebé jefazo
Fast & Furious 8
Guardianes... 2
Noche de venganza
Nunca digas su... (...)
Plan de fuga
Un italiano en Noruega
Z, la ciudad perdida

16.00-17.30-18.10-20.20
22.30-00.55
16.00-18.20-00.00
16.00-20.00-22.30-00.30
16.00-18.00-20.10-22.30
00.40
16.30-18.30-20.20-22.30
00.55
20.30-22.30
22.30-00.30
16.00-18.30-20.20-00.55
17.30-20.00-22.30-00.30

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres no
festius dia de l’espectador.

Cambrils
III RAMBLA DE L’ART

La Bella y la Bestia
Life (Vida)
Los pitufos: la aldea...
Noche de venganza
Nunca digas su... (...)
Plan de fuga
Richard, la cigüeña
Un golpe con estilo
Un italiano en Noruega
Un reino unido
Z, la ciudad perdida

21.45
00.45
16.15-18.15
16.15-22.40-00.45
18.20-20.30-22.40-00.45
20.30-22.40-00.45
16.00-17.00-18.45
00.30
20.30-22.30
16.00-18.15
17.00-19.45-22.30-00.30

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95. www.
ocine.es. Venda anticipada: 902 17 08 31. Programació subjecta a canvis.

IIIYELMO CINES PARC CENTRAL
Alien: Covenant
Bebé jefazo
Fast & Furious 8
Guardianes... 2
La Bella y la Bestia
Los pitufos: la aldea...
Richard, la cigüeña
Z, la ciudad perdida

17.30-18.45-20.00-21.15
22.30-23.40
16.15-18.15-20.15
22.20
15.45-18.25-21.30
16.00
16.05
15.50-17.40
19.30-22.10

Av. Vidal i Barraquer, 15-17. Centre Comercial Parc
Central. Venda anticipada: 902220922.

Valls
15.30-17.50-20.10-22.30
23.50
Ballerina
18.00
Dos col·legues al rescat 16.00-17.25-18.50
El bar
15.35-20.30-22.20
Bebé jefazo
17.40
El nadó en cap
15.40-19.35
Fast & Furious 8
15.30-19.40-22.10
Ghost in the Shell...
20.00-22.05-00.10
Guardianes... 2
16.00-18.30-21.00-23.30
John Wick. Pacto de... 21.30
La Bella y la Bestia
15.50-18.10
Life (Vida)
00.10
Los pitufos: la aldea... 16.40-18.20
Pasaje al amanecer
20.15-22.10-00.05
Z, la ciudad perdida
17.30-20.00-22.30

Alien: Covenant

Ovejas y lobos
16.30
Stefan Zweig: adiós a... 18.00
Z, la ciudad perdida
20.00-22.15

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701.

Rambla Jaume I, 35. 977 36 88 38. www.rambladelart.cat / www.facebook.com/cinemacambrils.

III OCINE EL VENDRELL 3D

III CINEMA CASAL DE MONTBLANC
La excepción a la regla

22.00

Casal, 2

Roquetes
III OCINE ROQUETES 3D
Alien: Covenant
Bebé jefazo
Fast & Furious 8
Guardianes... 2
John Wick. Pacto de...
La Bella y la Bestia
Los pitufos: la aldea...
Z, la ciudad perdida

16.00-17.00-18.10-19.30
20.20-22.30-23.30
16.00-18.00
20.00-22.30
16.00-18.00-19.00-22.00
22.00
20.30
16.15
17.00-20.00-22.30

Sevaro, 4. 977 50 04 12. www.ocine.es i www.publicinet.net. Venda anticipada: 902 17 08 31 i www.
servicaixa.com. Programació subjecta a canvis.

Tarragona
III OCINE LES GAVARRES 3D
Alien: Covenant

Bebé jefazo
El círculo
El jugador de ajedrez
Fast & Furious 8
Guardián y verdugo
Guardianes... 2
John Wick. Pacto de...

16.00-18.15-20.30-22.45
00.45-17.00-19.30-22.00
00.15
16.30-17.30-18.30-19.30
16.00-18.15-20.30-22.40
20.30-22.30
16.45-19.30-22.15-00.40
16.00-18.15-20.30-22.40
16.15-17.40-19.00-20.15
21.45-22.45-00.15
20.15-00.15

Bebé jefazo
Fast & Furious 8
Guardianes... 2
John Wick. Pacto de...
Los pitufos: la aldea...
Noche de venganza
Nunca digas su... (...)
Plan de fuga
Un golpe con estilo
Z, la ciudad perdida

16.00-17.00-18.15-19.30
20.30-22.00-22.45-00.30
01.00
16.30-18.30-19.30
20.30-22.00-23.30
16.15-18.00-19.15-22.15
00.45
00.40
17.30
18.15-20.15
16.00-20.30-22.30-00.30
22.15-00.15
16.00
16.30-19.30-22.30

Pol. Les Mates. 977 66 07 78. www.ocine.es i www.
publicinet.net. Venda anticipada: 902 17 08 31.
Programació subjecta a canvis.

Vila-seca
III OCINE VILA-SECA 3D
Alien: Covenant
Bebé jefazo
Fast & Furious 8
Guardianes... 2
La Bella y la Bestia
Los pitufos: la aldea...
Noche de venganza
Nunca digas su... (...)
Plan de fuga
Un italiano en Noruega
Z, la ciudad perdida
Av. Alcalde Pere Molas 36.

TARRAGONA
왘 12.00.

Cós del Bou. Diada de
l’Apadrinament a Tarragona. Amb
els Brivalls de Cornudella, els
Castellers de Tortosa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

Concerts
CAMBRILS
왘 20.00.

Cripta de l’Ermita Verge
del Camí. Viatge musical a través
de la poesia catalana amb A 1
VEU.
왘 21.30. Església de Sant Pere.
Concert intergeneracional Cançons d’ahir, cançons pel demà, de
l’Orquestra de Cambra del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona.

EL VENDRELL
Auditori Pau Casals. Big
Band Escola Músics amb Bruno
Oro i Vicens Martín: Sinatra 100.

REUS
왘 13.00.

Centre d’Art Cal Massó.
Vermut amb Caparcio Bit Electro
’Acustic’.
왘 18.30. Auditori Higini Anglès. III
Mostra de cors juvenils de la província de Tarragona.
왘 23.30. Absenta. Reushattan by
Sanvinilo.

SALOU
TAS. Canta Grans a Salou. Una nit a l’òpera i a la sarsuela!

TARRAGONA

16.00-17.00-18.15-19.30
20.30-22.00-22.45-00.30
16.30-17.30-18.30-19.30
16.30-19.15-22.00-00.30
16.15-18.00-19.00-22.00
00.30
22.00
16.00-18.00
16.00-20.30-22.30-00.30
18.00-20.00-22.15-00.15
22.00-00.15
16.00-20.30-22.30-00.30
16.00-18.30-19.45-22.30
00.30

Capsa de Música. Varones + Playa Angel.
왘 22.00. Sala Zero. Delafé.
왘 23.55. Casino Tarragona. Concert de Pop’N’Roll.

TORREDEMBARRA
왘 20.00. La

Ofici solemne en honor a Sant
Maties. En acabar, a la plaça Major, actuació del seguici popular
왘 De les 12.00 a les 15.00. Plaça
de Sant Miquel. Vermut electrònic
amb Dj Ricard Cendra.
왘 17.00. Avinguda Doctor Folch. IV
Timbalada i exhibició de les colles
al pàrquing de Sant Miquel.
왘 17.30. Centre Cultural Sant Jordi. Presentació del llibre Montblanc, conjunt monumental i artístic. 50 anys de restauració de la
muralla medieval, de Maties Solé
Maseras.
왘 19.00. Plaça Major. Sardanes
amb la Cobla Cossetània.
왘 19.00. Santuari de la Serra. Rememoració de l’acte de Puig i Cadafalch l’any 1922 a Montblanc, a
càrrec d’Eduard Riu-Barrera i Mireia Freixa, comissaris de l’any
Puig i Cadafalch.
왘 20.00. Le pub. Tast de vins i
concert amb el grup de versions
de jazz Leitmotiv.
왘 20.30. Església de Sant Francesc. Concert de l’Orquestra Corelli del Conservatori de Vila-seca,
amb l’actuació del montblanquí
Alexandre Amorós Korotkova.
왘 21.00. Local de l’Associació Andalusa. Sopar i ball.
왘 21.00. Pàrquing de Sant Miquel.
Sopar popular. Després, dj’s.

TORREDEMBARRA

왘 19.00.

왘 20.00.

El Vendrell
Alien: Covenant

Castells

왘 20.30.

III JCA CINEMES TARRAGONA-VALLS

Montblanc

L’agenda del Camp i l’Ebre

Traviesa. Ramalamas.

왘 Festa

de la Batalla.

VALLS
왘 Festes

de Maig. 45è aniversari
de la Unió Anelles de la Flama.
18.00. Plaça de l’Oli. Exposició
dels elements festius.
왘 19.00. Barri antic. Cercavila festiva.
왘 20.00. Plaça del Blat. Espectacle del 45è aniversari de la Unió
Anelles de la Flama.

Festes

VANDELLÒS

ALCANAR

VILA-SECA

왘 Festes

왘 Sant

de Maig. 10.00. Carrer
Sant Carles. Bou capllaçat.
왘 17.00. Plaça del Mercat. Plantada de gegants i presentació del
gegantó Miquel.
왘 18.00. Tarda de vaquetes.
왘 19.00. Plaça del Camí Ample. Inauguració de la 2a edició d’Art i
flors als balcons.
왘 19.30. Edifici de Serveis Agraris.
Cicle de conferències sobre Eines
per a un planeta que respira, amb
la xerrada: Impactes humans en el
medi marí, a càrrec de Conchi Rodríguez.
왘 21.00. Sortida del segon bou capllaçat.
왘 00.30. Centre cívic. Ball de gala
amb l’orquestra La Cruzada.

MONTBLANC
왘 Festa

de Sant Maties. 08.00.
Carrers de la Vila. Matines.
왘 11.00. Església de Santa Maria.

왘 Festa

de la Germandat.

Isidre. Festa local de la pagesia. 17.00. Plaça d'Estudi. Trobada d'esbarts infantils.
왘 18.30. Plaça d'Estudi. Danses.

Fires
CALAFELL
왘 Durant

el dia. Plaça de Catalunya i entorns. VII Fira del Terròs.

CAMBRILS
왘 10a

Fira Marítima Costa Daurada. Fins al 14 de maig.

REUS
왘 firaReus.

Saló de l’automòbil

d’ocasió.

VALLS
왘 5a

Mostra de Vins de la DO Tarragona Music Valls Va de Vins. Durant el dia. Pati. 5a Mostra de Vins
de la DO Tarragona.
왘 13.00. Pati. Concert amb Red
Rombo (swing/rockabilly.

왘 20.00. Pati. Concert amb Maria
Jacobs Band (pop).
왘 21.15. Pati. Concert amb The Soul Beams (soul).

Infantils
TARRAGONA
왘 12.30. El Corte Inglés. Dissabtes
de conte. La Petita Companyia
presenta Bèsties i altres contes.
왘 18.00. Museu del Port. Contacontes: El far de la fi del món, amb
Agus Farré.

Circ
REUS
왘 Trapezi, fira del circ de Catalunya. 10.00. Centre d’Art Cal Massó. Bótes. Circ de les Musaranyes.
왘 11.30. Peu del campanar. One
Man Big Man. Karl Stets.
왘 11.30. Plaça de la Farinera. Espera. Compañía de circo eia.
왘 12.00. Parc de Sant Jordi. Udul.
Los Galindos.
왘 12.00. Plaça de les Peixateries..
El Sr. de les Baldufes. Penélope y
Aquiles.
왘 12.30. Plaça de Sant Pere. L’Home Roda. Prof. Karoli.
왘 12.30. Plaça del Baluard. Polos.
Cia. ES.
왘 12.45. Plaça de Sant Pere i Plaça
del Teatre. Big bank. Oriolo.
왘 13.00. Plaça de la Llibertat. Ni
cap ni peus. Circ vermut.
왘 13.30. Plaça del Teatre. Hikohki
Gumo. Traberproduktion.
왘 16.00. Plaça d’Anton Borrell. El
Covador. Escoles de Circ Rogelio
Rivel i La Carampa.
왘 17.00. Peu del Campanar. One
Man Big Band. Karl Stets.
왘 17.30. Centre d’Art Cal Massó.
Bótes. Circ de les Musaranyes.
왘 17.30. Plaça de les Peixateries. El
Sr. de les Baldufes. Penélope y
Aquiles.
왘 18.00. Plaça de la Farinera. Espero. Compañía de circo eia.
왘 18.00. Plaça de Prim. Heinz
Baut. Traberproduktion.
왘 18.00. Plaça de Sant Pere. L’Home Roda. Professor Karoli.
왘 18.00. Plaça del Mercadal, Plaça
de Prim i Plaça de la Llibertat. Espectacle itinerant: Hugo Bergman
+ Antonia González + Cia ES +
Los herreritas (ensinistradors9 +
Los Boozan Dukes (músics).
왘 18.30. Peu del Campanar. One
Man Big Band. Karl Stets.
왘 18.30. Teatre Bravium. Möbius.
Miguel Gigosos.
왘 19.00. Parc de Sant Jordi. Udul.
Los Galindos.
왘 19.00. Plaça de les Peixateries.
El Sr. de les Baldufes. Penélope y
Aquiles.
왘 19.00. Teatre Fortuny. Quijote, el
vértigo de Sancho. Merkeliñe.
왘 19.15. Plaça de la Llibertat. Todo
encaja. Up Arte.

왘 19.30.

Plaça d’Evarist Fàbregas.
Le (doux) i Supplice de la Planche.
왘 19.30. Plaça de Sant Pere. L’Home Roda. Professor Karoli.
왘 19.30. Plaça del Baluard. Wake
App. Zen del Sur.
왘 20.30. Plaça de la Patacada. Mira T. Circ Pànic.
왘 22.00. Teatre Bartrina. Invisibles. Ateneu Popular 9 Barris col. Circ d’hivern.
왘 23.00. La Palma. Pulso. Atempo
Circ.
왘 23.00. Plaça d’Evarist Fàbregas.
Sinergia 3.0. Nueveuno.
왘 00.30. Plaça del Mercadal. Cabaret. Banda Circonautas i Joan
garriga (músics); J. Martínez,
Oriolo i Arquetti (clowns); Balticseaman (perxa xinesa); Circ Pistolet (mà a mà); O’Neil Reyes
(verticals); Oskar Mauricio (cintes); Diego López (música) i Hugo
Bergman (road Cyr).

Teatre
TARRAGONA
왘 18.30.

Tarraco Arena Plaça. Espectacle musical El rey de la sabana, el león.
왘 20.30. Teatre el Magatzem. Teatre musical Juegos de Broadway.

Poesia
TARRAGONA
왘 21.00.

Teatre Metropol. Recital
poètic i musical. Concert homenatge al poeta Joan Antònio i
Guàrdias, amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. A càrrec
de Mariona Forteza.

NECROLÒGIQUES
L’Arboç
Victoria Valle Ramírez. 76 anys.
A les 11, a la parròquia de Sant Julià.

Calafell
Concepción Román Millán. 67
anys. Avui, a les 9 del matí, a l’església.

Reus
Encarnación Sánchez Tortosa.
93 anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Sant Francesc.

Tarragona
Siscu Esquirol Folqué. 61 anys.
Avui, a les 5, a Sant Pere i Sant Pau.
Maria Fortuny Viñas. 100 anys. A
les 10 del matí, a Sant Fructuós.
Joan Vidal Pedrol. 78 anys. Avui, a
les 5, a l’església de Sant Fructuós.

Torredembarra
Juana Rodríguez Ruiz. 89 anys.
Avui, a les 4 de la tarda, a la sala de culte del tanatori.

El Vendrell
Francisco Manzanares Zamel.
81 anys. Avui, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori del Vendrell.
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TRIAL

■

SERÁ LA EDICIÓN NUMERO 43 DE UN MUNDIAL TOTALMENTE REMODELADO EN SU FORMA

Cabestany y Raga, a por el Mundial
Toni Bou parte como
favorito en una
edición mucho más
atractiva y que cuenta
con numerosas
noveades
ENRIC ALGUERÓ

Los incombustibles Albert Cabestany y Adam Raga afrontan
otro campeonato del mundo al
aire libre, que recupera el máximo interés al contar con un nuevo patrocinador y un atractivo
calendario con pruebas en ocho
diferentes paises.
Esta edición numero 43, empieza este fin de semana con la prueba de Camprodón, en la localidad de Cal Rosal, concretamente en el área de trial de Noassar,
de las montañas del Pirineo de
Girona donde estarán ubicadas
las zonas, que por sus peculiaridades son idóneas para la pracdtica del trial, predominando las
pendientes pronunciadas y grandes cantos rodados.
Toni Bou parte como claro favorito, después de haber logrado la victoria en las últimas diez
ediciones, y de la hegemonía que
viene demostrando en este última década. El piloto de Piera saldrá dispuesto a aumentar su dilatado palmarés, y los tarraconenses Albert Cabestany y Adam

Los pilotos Adam Raga, Toni Bou y Albert Cabestany, junto a la copa del Trial de las Naciones. FOTO: DT
Raga, están de nuevo entre sus
rivales más directos.
Para Albert Cabestany será su
vigesimoprimera participación,
una cifra al alcance de muy pocos pilotos. Con su moto Sherco, que no competirá por el titulo en la categoría de fabricantes,
empieza un nuevo reto con la intención de subir al podio, objetivo que no pudo lograr en las dos
anteriores ediciones, “son ya muchos mundiales, pero sigo con

mucha motivación, hemos trabajado duro para obtener un buen
rendimiento, aunque son muy
exigente conmigo mismo y quizá no llego al cien por cien, pero
en esta primera prueba ya comprobaré como llegan también el
resto de pilotos”. Antes de empezar el campeonato no renuncia
a nada “será complicado, enfrente habrá rivales de mucha calidad, y superar a Toni Bou parece
casi como una utopia, pero aspi-

ro a luchar por una posición en
el podio”.
Para Adam Raga, esta será su
vigesima participación, en una
competición que dominó en el
2005 y 2006, habiendo subido al
podio en las últimas trece ediciones, con diez subcampeonatos
consecutivos. Ahora vuelve con
lo que parece una misión casi imposible, destronar al intratable
Toni Bou. El piloto de Ulldecona con TSR, insistirá de nuevo en

acabar con la racha de su máximo rival, y reconoce encontrarse bien de forma “hemos completado una buena temporada indoor, demostrando muy buen
nivel y ahora estamos preparados para afrontar con garantías
este nuevo reto del mundial del
aire libre”. No se marca un objetivo concreto y su intención será “luchar por la victoria en cada
carrera y ser muy regulares”.

Recupera protagonismo
La entrada de la empresa británica Sport7 como nueva promotora, representa un revulsivo para el campeonato, que llega con
nuevos cambios de reglamentación, y la nueva denominación
como Trial GP, quedando ahora
abierta sólo a los diez mejores pilotos de la temporada anterior,
además de una pequeña selección de pilotos de élite escogidos
por la FIM y Sport7. Habrá un total de dieciocho pilotos de Trial
GP permanentes con motos superiores a los 250cc en 2017. Entre las numerosas novedades destaca el cambio para decidir la posición de salida, antes determinada
por la clasificación de la prueba
anterior, y a partir de ahora por una
zona de velocidad que se realizará el día previo.
Cada Gran Premio consistirá en dos vueltas de quince zonas, y a los pilotos se les permitirá un máximo de dos horas y
media para completar cada vuelta, ahora con un descanso de forma obligatoria de veinte minutos exactos entre ambas vueltas.

Agenda del fin de semana
FÚTBOL

Liga Santander (Primera)
Jornada 36
Sporting-Las Palmas (h) 13.00
Atlético-Eibar
(h) 16.15
FC Barcelona-Villarreal (h) 18.30
Granada-R. Madrid (h) 20.45
Alavés-Athletic
12.00
Valencia-Osasuna
16.15
Deportivo-Espanyol 18.30
Málaga-Celta
20.45
Leganés-Betis (lunes) 20.45
Liga 1|2|3 (Segunda)
Jornada 37
Mallorca-Elche
(h) 16.00
Numancia-UCAM (h) 18.00
Rayo-Levante
(h) 18.00
Girona-Huesca
(h) 20.30
Tenerife-Lugo
13.00
Mirandés-Sevilla At. 16.00
Cádiz-Nàstic
18.00
Getafe-Córdoba
18.00
Almería-Valladolid
18.00
CF Reus-Zaragoza
20.30
Tercera División
Jornada 37
Sabadell-Santfeliuenc(h) 18.00
VIlafranca-Manlleu
12.00
Granollers-Vilassar
12.00
S. Andreu-Figueres
12.00
Montañesa-Cerdanyola 12.00

Olímpic-Ampolla
17.00
Remolins-Bítem-Alcanar 17.00
Jesús i Maria-Vilalba
17.30
Corbera-La Sénia
17.30
Sant Jaume-Sta.Bàrbara 16.30
Pinell-Flix
18.00

Alcanar B-Móra la Nova 16.00
Benissanet-Catalònia B 16.00
Ascó B-Ebre Escola
16.30
La Fatarella-Xerta
17.30
Ginestar-L’Ametlla
18.30
Arnes-Masdenverge 18.30

Primera Catalana
Grupo 2. Jornada 31
Morell-Reus Dep. B(h) 17.00
Alpicat-Igualada
(h) 17.00
Vista Alegre-Lleida Esp. B 12.00
Viladecans-Santboià 17.00
Balaguer-Vilanova
17.00
S. Ildefons-Almacelles 17.00
Suburense-Vila-seca 17.00
Rubí-Rapitenca
17.00
Segunda Catalana
Grupo 6. Jornada 32
Reddis-Vendrell
(h) 16.00
Segur-El Catllar
(h) 17.00
La Riera-Ulldecona (h)18.00
Valls-Salou
14.30
H.Infant-La Cava
17.00
Camarles-Batea
17.00
Amposta-Cambrils Unió17.00
Gandesa-Tortosa
18.00
Torredembarra-R.Barà 18.00

Tercera Catalana
Grupo 2. Jornada 32
Esp.Canonja-Icomar (h)17.00
La Selva-Bonavista (h)17.00
SISP-Canonja
(h)17.30
Porrera-Falset
(h)18.00
Riudoms-Montroig (h)18.00
Mas Pellicer-Granada (h)18.15
Vilaseca-P. Manyanet (h)18.15
La Floresta-Campclar 18.15
Racing Bonavista-Pastoreta 18.15

Copa Cuarta Catalana TGN
Grupo 1. Jornada 9
L’Esplufa de F.-Alcover B(h)16.00
Almoster-L’H. L’Infant B(h)16.30
Montbrió-Vila-rodona (h)18.00

Tercera Catalana.
Grupo 1. Jornada 32
L’Ametlla-Roquetenc (h) 16.00
Catalònia-Godall (h)
16.30
Aldeana-Perelló
17.00

Quarta Catalana
Grupo 20. Jornada 32
Deltebre-Camarles (h) 17.00
Batea-Amposta B (h) 17.30
Tivenys-Bot (h)
17.30

Olot-Castelldefels
Perelada-Ascó
La Jonquera-Júpiter
Palamós-Europa
Vilassar.-S. Andreu
Terrassa-Pobla Maf.

17.00
12.00
12.00
12.00
12.00
17.00

Tercera Catalana
Grupo 3. Jornada 32
Altafulla-Montblanc (h)17.00
Torreforta-Banyeres 11.45
San Salvador-Llorenç 16.45
Alcover-Valls
17.00
Constanti-La Riba
17.00
S.Coloma-S.J. Domenys 17.00
P. Sta. Maria-Tancat
18.00

Copa. Cuarta Catalana TGN.
Grupo 2. Jornada 9
Salou-Perafort
(h)20.00
Segur At.-Calafell
18.00
BALONCESTO

ACB
Jornada 32
Gran Canaria-BIlbao
Tenerife-Manresa
Unicaja-Betis
Valencia-Murcia
Baskonia-Fuenlabrada
Andorra-Real Madrid
Obradoiro-Barça
Zaragoza-Estudiantes

13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Copa Catalunya femenina.
2a fase. Jornada 10
Igualada-Hospitalet (h) 17.45

Arenys-Bencriada (h) 18.05
TGN Fem-Tordera (h) 18.30
SESE-S. Familia
12.30
Granollers-Grup Barna 17.45
Copa Catalunya masculina.
Fase Final.
Salou-Aracena
18.00
Primera Masculina.
Jornada 30
Grup Barna-Almeda
19.30
Águiles-Pantoja (h)
18.15
Vedruna-Morell
19.30
Celtic-Ribes
19.15
Gavà-Messer CBT (h) 18.00
Ateneu-Les Corts
12.00
Escola Pia-La Palma (h) 17.45
AESE-Sama (h)
17.45
Primera Femenina.
Jornada 29
Morell-Cervera (h) 18.00
Ploms Salle-Barça B(h) 17.45
Lleida-Montserrat
17.30
Cornellà-Valls
11.00
Joviat-Sedis (h)
16.15
Sant Fruitós-Castellbisbal(h)17.45
Manyanet-Molins (h) 17.45
Prat-Vilanova (h)
20.00
HOCKEY

Final Four Liga Europea. Semifinales.

Barça Oliveirense (h) 17.15
Reus-Benfica (h)
19.30
FÚTBOL SALA

Segunda B. Jornada 29.
Martorell-Floresta (h) 18.00
Cerdanyola-Bellsport(h) 18.00
Escola Pia-Ripollet (h) 18.00
Manresa-Barceloneta 18.00
S. Ángel-Salou(h)
18.30
La Unión-Olleria (h)
18.15
Tercera División.
Jornada 28.
Esplugues-B. Reus (h) 20.00
Linyola-Alheña (h)
18.00
Sesrovires-L’Hospi (h) 19.00
Alcoletge-Lleida (h) 19.30
Pallejà-Esparreguera 12.00
L’Aldea-S. Sadurní (h) 19.00
Platense-Les Corts 12.00
División de honor femenina.
Jornada 24.
Mataró -Pax
11.45
Ripollet-Cervera (h) 15.00
Vallseca-Altafulla(h) 18.45
Les Corts-Sabadell (h) 15.00
Catgas-Bellsport (h) 20.00
Jesus Maria-Escola Pia 12.00

