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El Tribunal Suprem no
deixa anar el cas de l’1-O
CANVIS · La sala penal es
queda el gruix del procés a l’1-O
i envia els acusats de la mesa i
Mireia Boya al Tribunal Superior

MOTIUS · Addueix raons
operatives durant el judici, que
són acusats de desobediència i
que quatre dels sis no són aforats
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LLENGUA · La resolució, de la
qual ha estat ponent Manuel
Marchena, ironitza sobre l’ús del
català durant el judici
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La convivència del PP
i la CUP al grup mixt
Comparteixen grup, però res més
Nacional
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Estalvi de 8,25 milions
a l’Agència Tributària

Marta Bosquet puja a l’estrada a prendre possessió del càrrec, sota la mirada de la presidenta andalusa Susana Díaz ■ EFE

Presidenta gràcies a Vox
Els ultradretans donen la presidència a la candidata de Ciutadans
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Punt de Vista
Keep calm

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció) i Ricard Forcat.

La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

El discurs del
rei

P

ublica l’espanyolíssim diari La Razón que Catalunya i el
País Basc han estat
els territoris en els
quals el discurs del rei
espanyol ha tingut menys audiència.
Mentre que la mitjana estatal s’ha situat al voltant del 70% de quota de
pantalla, els bascos i catalans només
s’hi han interessat en un 46%, aproximadament. Posats a parlar de números, a l’hora d’entendre aquestes audiències hem de tenir present que, segons el CEO, entre la ciutadania catalana la institució monàrquica obté una
puntuació d’1,8 sobre 10: no cal passar
pel despatx del professor a revisar les
notes perquè el suspens és inapel·lable. Les coses són com són, per més
que a La Vanguardia cada any hagin de
fer el dinar de Nadal amb lumbàlgia,
després de tanta reverència. Com que
el País Basc i Catalunya no són dos
territoris qualssevol –com podria ser
la comarca del Rebollar, a Salamanca,
per dir alguna cosa–, és evident que
l’assumpte té a veure amb l’adscripció

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

El rei demana respecte per
“les persones, les idees i els
drets dels altres” i insta a
abandonar “el ressentiment”.
Em sembla que el votaré
nacional dels seus ciutadans i en la
percepció que la monarquia espanyola
els és un element aliè. També s’ha de
tenir en compte que, paradoxalment,
mentre que a la zona lliure ibèrica els
teleespectadors no tenien escapatòria
en cap canal generalista, en els territoris dominats pel nacionalisme fanàtic i
adoctrinador podien refugiar-se en
TV3 i ETB si no tenien interès a xafardejar els interiors del Palau de la Zarzuela.
Com que el lector, en ser català, és
molt probable que s’hagi perdut injustament les sàvies paraules del monarca, em permetré fer-li’n cinc cèntims.
Només de començar va tenir entranyable record pels presos polítics catalans, referint-se als que “viuen una situació difícil i estan lluny de casa seva i
dels seus éssers estimats”. Amb un
dur exercici d’autocrítica, va al·ludir
implícitament a la reacció de l’Estat
espanyol arran del referèndum de l’any
passat, instant-lo a respectar “les persones, les idees i els drets dels altres” i
a abandonar “el rancor i el ressentiment”. Em sembla que el votaré.

Cançons de Nadal

L

a tarda de Sant Esteve, la més introspectiva de l’any, escoltava
amb una mica d’atenció les nostres cançons de Nadal tradicionals, les
que, per la lletra i la melodia, es remunten a anys i panys i ens han arribat havent superat totes les decadències literàries, musicals i polítiques
que ens han afligit. Trobo que no hi
hem parat prou atenció, o jo no en
tinc notícies d’estudis. En una, l’àngel
entra per la finestra i diu a Maria: “La
nit de Nadal seràs verge i mare.” Alguns en diran anacronisme: ¿com pot
ser la interpel·lada mare la nit de Nadal si la nit amb aquest nom serà instituïda per ella quan l’infantament es
produeixi? Uns altres en diran instint
poètic. Fins i tot en diran surrealisme
avançat. García Lorca, amb material
com aquest de matriu castellana o andalusa va fer grans creacions de nou
encuny. O agafem el Fum, fum, fum:
en la tercera estrofa, la resposta a l’enigmàtica pregunta “Qui dirà més gran
mentida?” és “Ja respon el majoral
amb gran cabal jo faré deu mil camades amb un salt totes plegades.” Què
té a veure aquesta conversa amb una

“
Hi abunden els
anacronismes fruit
de l’observació del
pessebre

cançó que ha començat dient que “a
vint-i-cinc de desembre ha nascut un
minyonet ros i blanquet”? Sí, ja ho sabem: moltes d’aquestes cançons i les
seves tonades són sovint l’adaptació
de cants de taverna i l’origen pugna
per sortir. Encara les fa objecte de
més interès literari i històric. Hi ha, a
més a més, el lèxic: “majoral”, “cabal”,
“camades”, “totes plegades”. Els nostres literats cultes sorgits de Cervera
s’esforçaven a escriure en castellà,
mentre el poble mantenia viva la llengua. A El dimoni escuat: “Els pastorets en veure’l s’hi tiren al damunt, patim patum, i tantes n’hi mesuren que

el deixen mig difunt.” “N’hi mesuren”,
diu! El senyor Aribau no va arribar tan
lluny. O potser sí, potser el seu “primer vagit” en català va ser pronunciat
entre la mula i el bou del pessebre de
casa seva. A El rabadà: “En Joan amb
la samarra portarà una botifarra.” Un
altre portarà torrons. A casa introduíem una altra estrofa: “Portarem un
tamboret perquè hi segui Sant Josep.”
El rabadà responia: “Que s’estigui
dret.” Aquestes rèpliques i contrarèpliques sorgeixen de l’observació de les
figures de la cova i d’una cultura que
tira carn de porc a l’olla, sobretot el
dia de Nadal, quan també es consumeixen els productes de Xixona.
El món acaba de celebrar els doscents anys de Santa Nit. El nostre
cançoner té la consistència popular
del fang, però ofereix com a joia rara
El cant dels ocells. Pau Casals la va
rescatar i divulgar, i per un estrany
capgirell s’ha convertit en música de
funerals en comptes de natalicis. En
mirem la lletra que no cantem? Els
ocells són la perdiu, la garsa, la griva,
el gaig, el francolí, el passerell... Qui
els coneix? El francolí s’ha extingit.
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Tal dia
com
avui fa...
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any

Intervenció
L’Estat sotmet la intervenció
dels comptes al 155. Hisenda
aplega tot el control financer,
però al gener permetrà pagar
els ajuts.

Full de ruta

anys

L’Iraq atacarà els avions aliats
que sobrevolin el seu espai aeri.
Washington i Londres
autoritzen els pilots a obrir foc
si els amenacen.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

Lèxic per la
llibertat

H

anys

20

Pugna a l’Iraq

Tribuna

Imma Merino

e fet que el tió d’aquest any cagués dos exemplars d’una de les
dues edicions en català (Lèxic familiar,
amb traducció d’Elena Rodríguez i publicada per Àtic dels Llibres; l’altra du
per títol Vocabulari familiar, traduïda
per Mercè Trullen i a càrrec d’Enciclopèdia Catalana, però a la meva llibreria,
la 22, no n’hi havia cap volum disponible) d’un llibre de Natalia Ginzburg que
estimo de manera especial: Lessico famigliare, aparegut al 1963. L’autora hi
relata part de la història de la seva família, uns dels Levi de Torí, entre
1930 i 1950. Si l’he regalat a membres de la meva família és perquè,
fent-s’hi presents d’una manera
captivadora les singularitats
d’aquests Levi i la construcció de la
identitat de l’escriptora, hi ha un
univers en el qual ens hi podem reconèixer: cada família crea un llenguatge propi i transmet unes històries que defineixen un sentiment de
pertinença. El lèxic o el vocabulari
familiar el constitueixen aquelles
paraules o frases que, com ho defineix la pròpia Ginzburg, “farien que
ens reconeguéssim l’un a l’altre en
la foscor d’una cova o entre milions
de persones”. En dius una i ressuscita una història que, formant part
d’una memòria compartida, reactiva
els vincles de pertinença. Diria que
és la sal que es paga amb el preu de
les trobades familiars a les quals,
posem per cas, estem obligats en
festes com aquestes de Nadal.
Penso que, de la mateixa manera
que n’hi ha de familiar, també hi ha
un lèxic o un vocabulari amical. Ho
he tornat a comprovar en la trobada
nadalenca amb les meves amigues
del poble, que té menys de mil habitants. Recordant, per exemple, les
botigues i els seus venedors que hi
havia al poble a la nostra infantesa
se’ns ha fet present què fa que un
poble sigui un poble i per què, encara que la nostra memòria i la d’altres
de moment el conservi, ho està deixant de ser: totes les històries del
lloc transmeses de generació en generació. Aquest llibre, de fet, el va
fer un altre escriptor vinculat a Torí:
Cesare Pavese amb La lluna i les fogueres. D’altra banda, si he regalat
la novel·la de Ginzburg és perquè
parla d’una família antifeixista. És
una novel·la amb estima per la llibertat que referma els vincles morals i polítics: Llibertat per als presos polítics i retorn dels exiliats en
llibertat. Aquest és el meu desig fonamental pel 2019.
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Un gran acord
Pacte nacional per les
infraestructures. El govern
impulsa un gran acord social
que preveu 100.000 milions
en inversions.

Els binocles del rei

U

n cop sentida l’arenga del rei,
em reafirmo en la teoria, ja acceptada per quasi tots els habitants d’aquest Estat: des de Madrid no
es veu el territori. És conegut que des
de la cort mai no es veu el poble... El dignatari reial segurament és el que posseeix menys capacitat per adonar-se de
qui són els seus súbdits i de quin és l’espai del seu regne. El discurs Nadal-2018 ha evidenciat un cop més la
teoria.

A LES VERSIONS

que s’han fet de la cort
de Versalles, en cinema, i en una recent
sèrie televisada, es reflecteix aquesta
realitat. El rei i el seu entorn, en aquell
cas Lluís XVI de Borbó, formen un microcosmos amb les pròpies dinàmiques. En una realitat paral·lela, que
converteix en dramàtica la situació establerta entre el monarca i els seus súbdits. Mentre que la cort vivia a la plena
opulència el poble no tenia pa. Literalment.

les del 24 al vespre, mai no va sortir exposada la veritable problemàtica que
actualment té plantejada el regne: el
desig intens de la nació catalana d’utilitzar el dret de l’autodeterminació.
Com si li fes basarda anomenar Catalunya fa revolts i giragonses, expressant
que cal estar tots units, no separar-nos
mai, viure ben amics i coneguts.

posen una situació impressionant després de la distribució del resultat dels impostos, només a 4 autonomies –Madrid i
els Països Catalans– se’ls retorna menys
del cotitzat. Catalunya i els 16.000 milions, és ben sabut.
DESCONEIXEM SI SA MAJESTAT

a una societat diferent de la que es mou
per sota del seu setial intensifica el rebuig que sofreix arreu.

ignora
aquesta situació. Però el cert és que, per
Nadal, fa un discurs indigne d’un personatge que, posat al cim del regne, sembla
oblidar la manca de projecte que ha dominat Espanya: la carència d’una estructura general del territori.

LA CEGUESA DE SA MAJESTAT és també ca-

ATENCIÓ, MAJESTAT. No només és Catalu-

racterística del conjunt de les oligarquies
que des de sempre tenen el poder polític a
les mans i, com el rei, no veuen el territori.
Més enllà de l’escandalosa xarxa de comunicacions, cal analitzar el resultat de
l’anàlisi feta per Solbes i Castells que ex-

nya qui refusa el vostre discurs... A Castella i Lleó ha nascut la consciència d’aquesta carència, com els castellano-viejos manifesten d’amagatotis.

PARLAR LA NIT DE NADAL com si es dirigís

NOMÉS SOU EL MONARCA, ÉS CLAR. No sou

pas responsable directe del desgavell, és
clar. Però, potser hauríeu d’agafar els binocles i mirar més enllà de La Zarzuela i
de les muralles de riquesa que envolten
l’oasi madrileny. Us emportaríeu una sorpresa. O no?

NO SE N’ESCAPA PAS

Felip VI de Borbó,
rei d’Espanya, del model. En les parau-

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El talent, a casa!
b Fa quatre anys que estic vivint a Brussel·les, i després
d’haver pogut fer les meves
primeres pràctiques de sis
mesos en una empresa de la
ciutat, en fa un i mig que ja en
soc treballador. Aquest temps
ha estat suficient per adonarme de la gran sort que tinc de
treballar en un país com
aquest, i no només per les
condicions de feina que tinc,
sinó per com de valorat m’han
fet sentir a l’empresa des del
principi, encara que fos jove,
acabat de sortir de la universitat, i sense gairebé cap experiència laboral al meu currículum. Si intentem equiparar-ho
amb les oportunitats de feina
a l’Estat espanyol... com valoren les empreses els joves que
surten de la universitat? Com
de difícil és, per a la majoria
d’acabats de graduar, trobar
la seva primera feina? Pràctiques, contactes a curt termini
o condicions de feina precà-

ries... És això el que volem per
als nostres joves? És així com
tirarem el país endavant? Disposem de les millors universitats del món, els nostres universitaris graduats tenen una
formació moltes vegades exemplar, i tot l’esforç es tradueix en després deixar-los
marxar perquè apliquin tots
aquests coneixements a l’estranger. Sense innovació no hi
ha progrés, i són els joves els
que tenen l’empenta per innovar, cercar, descobrir.
POL SOLANO UBACH
Tervuren (Bèlgica)

Escola Nova 21 a
TV3
b L’entrevista del programa
Més 3/24 al president de Nova Escola 21 va llançar una dada esfereïdora. Eduard Vallory,
president de l’entitat, va dir
que hi havia mig milió de centres educatius implicats, un
nombre infinitament superior
a tots els existents a Catalu-

nya. Tot i l’exageració, després
va afirmar que el seu projecte
d’Escola Nova 21 pretén preparar els alumnes per a la societat que els espera, quelcom que han estat fent tots
els mestres des de sempre. I
finalment deia que a l’aula no
s’han de fer classes magistrals, però les sessions que ell
sí imparteix als docents sempre són magistrals, amb una
altra paradoxa, cap professor
que sàpiga el que es fa, mai no
imparteix sessions magistrals
entre els seus alumnes, la
qual cosa el senyor Vallory
desconeix ja que, i a televisió
també, va confessar que mai
no havia impartit classes i que
havia suspès repetides vegades el batxillerat. En fi, i a
molts així els ho va semblar,
Vallory va vendre més fum
que llenya. Potser el senyor
Vallory busca pujar i esdevenir
el proper conseller d’Educació.

b S’acosta Cap d’Any i amb
això la necessitat de tenir algun pla, no fos cas que aquella nit no facis res especial.
Avui llegia a Twitter: Els vint
millors plans per Cap d’Any.
Vint? L’oferta cada vegada és
més gran, com l’ansietat de la
gent per fer alguna cosa. Ens
venen plans a preus desmesurats, però amb l’excusa que
és la nit de l’any paguem sense pensar-hi. Ens generem
unes expectatives molt altes, i
si surt malament, que és l’habitual, comencem l’any frustrats.
Riuades de gent als clubs,
borratxos molestos a cada
cantonada i el mateix missatge de WhatsApp repetit una
vegada i una altra. És un dia
que cal celebrar, però no deixar-se enganyar.

DAVID RABADÀ I VIVES
Barcelona

BERTA PUIG
Barcelona

La nit més
sobrevalorada
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Un grup improvisat de músics va cantar nadales, dilluns passat, a Lledoners ■ ACN
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Gran ‘El Messies’
a Lledoners amb
500 cantaires

135020-1201792Q

a L’associació Messies Participatiu

reuneix mig miler de músics per
interpretar Händel demà a la presó
a Corals i orquestres s’han convocat
Carles Sabaté
BARCELONA

La versió gairebé sencera
d’El Messies de Händel sonarà demà al migdia a les
portes de la presó de Lledoners per als presos polítics. Mig miler de cantaires i músics s’han anat autoconvocant per interpretar una de les peces amb
més tradició nadalenca a
tot Europa.
La idea va sorgir de diversos músics i cantaires
del grup Messies Participatiu, que s’han ajuntat
aquests Nadal per fer el
concert a l’Auditori d’ahir
al vespre –demà se’n podrà llegir la crítica a El
Punt Avui– i ha acabat essent una trobada de cantaires, sobretot, perquè El
Messies de Georg Friedrich Händel requereix
un gran desplegament coral.
“Serà una iniciativa
mai vista a Europa”, on El
Messies té gran tradició,
però mai no s’ha convocat
en un espai públic tan
gran, com fora la presó,
explica un dels seus pro-

La xifra

—————————————————————————————————

400

cantaires i un centenar de
músics interpretaran ‘El
Messies’ al voltant de Lledoners.

motors, Albert Bardolet.
La coral serà dirigida per
Albert Cañamero.
Els músics convocats
són professionals, capacitats per “tocar a vista”, recorda Bardolet, de forma
que tocaran sense cap assaig previ i tal com saben
interpretar. Se’n necessiten prop d’un centenar i
tenint en compte que els
instruments de vent, de
percussió i d’altres han
d’estar coordinats, els
convocants van anar demanant col·laboració entre els professionals de la
desena d’orquestres fixes
que hi ha a Catalunya,
tres de públiques i la resta
d’entitats consorciades.
No hi haurà ni altaveus ni
tampoc micròfons. ■

Ada Colau visita
Sànchez i Cuixart
Redacció
BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va assegurar
ahir que l’empresonament dels líders independentistes “és una greu vulneració dels drets humans
que busca criminalitzar el
dret a la protesta pacífica”.
Per això Colau va fer una
crida a no “normalitzar” la
situació.

L’alcaldessa de Barcelona, que ahir va visitar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
al centre penitenciari de
Lledoners, també va lamentar que faci “més d’un
any i dos mesos que estiguin en presó preventiva
sense cap justificació”.
Ada Colau va fer aquesta
reflexió a través d’una piulada a Twitter i la va tancar amb l’etiqueta #LlibertatPresosPolitics. ■
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L’Agència Tributària de
Catalunya ha estalviat
8,25 milions en un any
a La modernització de l’ATC comportarà que el 2027 l’impacte positiu arribi a 33,7
milions a Es reprendrà el sistema de pagament d’entitats que Montoro va fer avortar

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en el ple del
Parlament advertint Torra de les accions dels CDR ■ ACN

El TSJC estudia
la querella de
Cs contra Torra
querellarà contra el
partit si el jutge, al
final, no l’admet

Redacció
BARCELONA

El magistrat del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí
ha estat designat per estudiar la querella per un delicte de provocació a la sedició
que Ciutadans va presentar contra el govern per haver encoratjat els Comitès
de Defensa de la República
(CDR) a mobilitzar-se el

BARCELONA

21-D passat, un any després de les eleccions, contra la reunió del Consell de
Ministres a Barcelona. Després haurà de decidir si l’admet o no a tràmit.
Cs responsabilitzava en
la querella Torra dels desordres públics que poguessin
succeir aquell dia a Barcelona, tant per acció, en haver
animat els CDR a protestar, com per omissió, en no
intentar impedir les mobilitzacions. Per contra, el govern acusarà Cs de denúncia falsa si el TSJC acaba arxivant la querella preventiva presentada pel partit taronja. ■

859744-1201717Q

a El govern es

M. Moreno

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires
EDICTE

La Corporació Municipal en Ple en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2018 adoptà, per
la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, entre altres, el següent
acord:
“Primer.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d’aquest Ajuntament, exercici 2019,
amb la supressió i creació dels llocs de treball descrits a la part expositiva del present acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i l’expedient de referència, durant un termini
de quinze dies hàbils, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari El Punt Avui, així com a la seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// a la secció Tauler d’Anuncis, als
efectes de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del corresponent edicte als mitjans d’informació esmentats.
Amb el benentès que l’acord íntegre i el contingut de l’expedient es trobaran publicats a la seu
electrònica (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la carpeta EXPEDIENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA).
Tercer.- Es disposa que si no es formulen al·legacions o reclamacions, el present acord esdevindrà aprovat de forma definitiva, sense necessitat d’altre acord.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com a la seu electrònica de
l’Ajuntament (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la carpeta ECONOMICA secció Pressupostos, exercici 2019, per a general coneixement.
Cinquè.- Remetre una còpia de la Relació de Llocs de Treball d’aquesta Corporació, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
Sant Esteve Sesrovires, 20 de desembre de 2018
El secretari,

Vist i plau
L’Alcalde,

Ricard Rosich i Palet

Enric Carbonell i Jorba

El desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en l’últim any
ha comportat un estalvi de
8,25 milions al llarg
d’aquest any, una xifra que
anirà creixent progressivament fins que, segons
estimacions fetes públiques ahir pel vicepresident
i conseller d’Economia, Pere Aragonès, el 2027
aquest impacte positiu en
els pressupostos de la Generalitat superi els 33,7
milions.
Aquesta millora és deguda, d’una banda, a l’optimització de recursos en diversos àmbits, amb un especial accent en la implementació de tecnologia, i
malgrat les despeses que
ha comportat el desplegament, que ha implicat una
ampliació de la xarxa d’oficines, que han passat de 4 a
32 arreu del territori, amb
un total de 203 punts
d’atenció, i la duplicació de
la plantilla, que ha crescut
en 356 persones fins a un
total de 725 persones actualment, des dels 369
d’abans del desenvolupament del pla. Tot plegat ha
començat a donar fruits en
forma, per exemple, d’un
increment de la recaptació. L’assumpció total, el
setembre del 2017, de la
gestió dels tributs cedits ha
permès que la recaptació
per l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics
documentats
(ITP-AJD) hagi crescut un
14%, un percentatge que
puja fins a un 23% en el cas
del de successions i donacions (ISD).
Aragonès es va felicitar
per l’èxit del desplegament
territorial, funcional i tecnològic de l’Agència Tributària, i va reivindicar “l’exercici inèdit d’avaluació,
rendició de comptes i
transparència”, que, va assegurar el vicepresident,
és “demostratiu del model
que vol impulsar la Gene-
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557

milions d’euros de frau fiscal
han aflorat gràcies a la modernització de l’administració
tributària catalana.

ralitat”.
Per Aragonès, “quan assumim responsabilitats
som capaços de fer-ho bé,
ser més eficients i donar
millor servei públic, i així
ho volem fer en tots els àmbits”, fent referència al
“compromís” d’assumir
totes les responsabilitats
polítiques que té un estat.
Aragonès hi va afegir que el
govern pensa tirar endavant el programa que centralitzava el pagament
d’impostos estatals del sector públic català. Aquest
programa va ser derogat
durant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució

espanyola. El vicepresident va retreure a l’aleshores ministre Montoro el fet
d’haver actuat “per motivacions polítiques”, ja que
aquesta potestat està prevista en l’Estatut.
Per a l’executiu català,
és important que l’ATC conegui tota la informació sobre la situació fiscal de les
entitats per evitar riscos
que impactin en el nivell de
dèficit. Així ho va assegurar
Marta Espasa, secretària
d’Hisenda del Departament de Vicepresidència i
Economia, que va donar alguns detalls del desenvolupament i la modernització
de l’ATC, com ara el fet que
entre els objectius estratègics hi hagi hagut la recuperació de certes gestions que
havien estat externalitzades, com ara les que assumien els registradors de la
propietat o l’Agència Tributària estatal. D’aquesta manera s’ha recuperat la gestió del gruix d’impostos,
com ara el de transmissions patrimonials o suc-

cessions i donacions, dels
quals fins al moment no se
n’assumia ni la meitat.
També s’ha internalitzat la
recaptació executiva d’entitats autònomes com
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Servei Català
de Trànsit o l’Agència de
Residus, així com la d’algunes administracions, per
tal de convertir l’ATC també en prestadora de serveis
a altres entitats.
Contra el gran frau
En el capítol de la lluita contra el frau, la renovació de
l’estructura de l’ATC també ha comportat destapar
557 milions irregulars, una
xifra que s’incrementarà
quan s’actualitzi el global
de l’any durant el primer
trimestre. En aquest sentit, Espasa va remarcar que
la persecució dels delictes
fiscals es vol centrar molt
especialment en les liquidacions i els contribuents
que poden fer aflorar més
volum de frau, i no tant en
els petits contribuents. ■
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Tu a l’esquerra i jo a la dreta
FOCUS · La CUP i el PP formen el grup mixt al Parlament, però les seves relacions són inexistents malgrat haver de compartir
temps i procediments ANTECEDENTS · Es limiten a aplicar el reglament, que es va modificar el 2011 arran de l’entrada de SI i Cs
Emma Ansola
BARCELONA

L

185652-1201404Q

es dues formacions amb
menys representació i
amb més distància ideològica
del Parlament, la CUP i el PP,
configuren el grup mixt, ja que cap
d’elles va obtenir la xifra mínima de
cinc diputats que es necessita per
formar grup propi. Aquesta situació els obliga a compartir el temps
que dediquen als debats així com
diferents procediments parlamentaris, com per exemple el registre
d’iniciatives legislatives o declaracions polítiques. Una relació que, a
priori, semblaria requerir molta interlocució entre els diputats dels
dos subgrups però que, tanmateix,
és inexistent. De fet, la CUP i el PP
actuen de forma totalment independent l’un de l’altre, amb una
única excepció: quan ha calgut
triar un representant del grup mixt
per a organismes públics. Aquí fins
ara s’ha imposat el partit més votat, que, en aquest cas, és la CUP.
Així va passar a l’hora de triar un
representant del grup mixt per al
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).
Però com s’ho fan dos subgrups
tan enfrontats per arribar a acords
de funcionament? Fàcil, la feina ja
està feta al Parlament des que els
grups de Solidaritat, de Joan Laporta, amb 4 escons, i Ciutadans,
d’Albert Rivera (3), es van veure
obligats a compartir el grup mixt
arran dels resultats electorals del
28 de novembre del 2010. Mai
abans el grup mixt havia estat configurat per dos partits, i la mesa del
Parlament, presidida aleshores per
Núria de Gispert, va haver de fer
mans i mànigues per gestionar la
distribució de la feina i la represen-

Els diputats de la CUP Maria Sirvent i Carles Riera escoltant la del PP Andrea Levy en un ple d’aquesta legislatura ■ EFE

tativitat parlamentària entre tots
dos grups, una feina que havia provocat durs enfrontaments a l’hemicicle, com la vegada que el grup de
SI, amb un escó més que Cs, va escollir com a portaveu del grup mixt
el diputat Alfons López Tena davant el rebuig dels taronges.
El 2010 les demandes d’autonomia d’aquestes dues agrupacions
van cristal·litzar finalment amb
una modificació del reglament de la
cambra per donar resposta a la nova situació, i el grup mixt va passar
a constituir-se en dos subgrups als
quals es dona competència per fer
la feina de manera separada. Ara,
amb el reglament reformat, els estira-i-arronses entre la CUP i el PP

són gairebé inexistents, tal com expliquen totes dues parts, i quan cal
gestionar algun tema puntual solen
ser les persones que coordinen cada
subgrup les que s’arremanguen.
Amb tot, la situació no evita que
tant la CUP com el PP intentin esgarrapar minuts del contrincant sobretot en casos d’incompareixença
de l’altre, fet que sol passar en les
comissions, a les quals no sempre
poden assistir a causa del baix nombre de diputats, per poder arribar a
totes. En aquests casos la mesa s’ha
mostrat flexible a l’hora de concedir
temps per intervenir en les comissions, així com la participació de
tots dos grups en les ponències o en
la junta de portaveus, on s’ha ad-

9.576

vots separen els que
van registrar la CUP
(195.246) i el PP
(185.670) i que en casos de polèmica entre
els dos subgrups fan
decantar la balança
cap als anticapitalistes. Tots dos grups, però, tenen quatre escons.

mès finalment la presència de dos
diputats pel grup mixt. Fins i tot
han establert torns a l’hora de fer
preguntes en la sessió de control; així, quan en un ple un subgrup
s’adreça al president, l’altre es dirigeix als membres del govern, i així
successivament, una decisió que
també afecta les interpel·lacions i la
presentació de mocions. “Ni ens barallem”, indica el diputat del PP
Santi Rodríguez, que explica que
les relacions entre els dos grups són
tan inexistents ara que comparteixen grup com quan no ho feien.
“Cadascú fa la seva; això sí, amb el
reglament a la mà, i en cas de polèmica guanyen els vots”, es limita a
dir la diputada Maria Sirvent.
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Valls rebutja
els acords
amb Vox

Un jutjat investiga
l’exconseller Huguet
per una repiulada
a La piulada original

era una informació
periodística sobre la
secretària del 20-S

a Allau de retrets a Cs i el PP per haver

enlairat la ultradreta a les institucions
BARCELONA

El candidat a l’alcaldia de
Barcelona promogut per
Ciutadans, Manuel Valls,
va rebutjat ahir acords
“programàtics” i “de govern” amb Vox a Andalusia perquè seria, segons el
seu parer, “trair” valors
democràtics, per la qual
cosa, assegura, preferiria
abans “perdre un executiu
que teixir aquestes aliances”.
En un comunicat, Valls
es va definir contrari als
acords a Andalusia entre
el PP, Cs i Vox que van per-

metre escollir la diputada
de la formació taronja
Marta Bosquet com a presidenta de la mesa del Parlament. “La irrupció de la
ultradreta en les institucions, malgrat que respon
al resultat de les urnes, és
una mala notícia per a Espanya i per a Europa en el
seu conjunt”, va advertir
Valls. El president del Parlament, Roger Torrent, i
l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, també van expressar la seva preocupació perquè Cs hagi enlairat
i donat veu a la ultradreta
des de les institucions andaluses.

Les frases

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

“Qualsevol acord
amb Vox seria un
error polític i una
incongruència moral”

“Ells, que fa uns dies
deien ‘cap pas enrere
contra el feixisme’, ara
hi pacten”

CANDIDAT A L’ALCALDIA DE
BARCELONA

Roger Torrent

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Cs i el PP
normalitzen una
formació contrària als
valors bàsics de la
democràcia”

“La trista realitat és
que avui el PP i Cs
han blanquejat Vox
amb un pacte obscur
que fa avergonyir”

ALCALDESSA DE BARCELONA

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE

Manuel Valls

Ada Colau

PRESIDENT DEL PARLAMENT

José Luis Ábalos

138483-1200688Q

Redacció

Manuel Valls, candidat a l’alcaldia de Barcelona ■ EFE

J.R.
BARCELONA

El jutjat número 22 de Barcelona ha citat a declarar
l’exconseller Josep Huguet,
acusat de dos delictes, un
de coaccions i un altre d’intimidació a la justícia, per
una repiulada del mes de
maig, segons va avançar ell
mateix ahir a la nit a Catalunya Ràdio. Huguet, col·laborador a la secció de Punt
de Vista d’El Punt Avui, va
fer repiular una piulada en
què es reproduïa un article
de premsa en què s’explicava que la secretària judicial
que va assistir a l’escorcoll
de la seu d’Economia del 20
de setembre era seguidora

L’exconseller Josep Huguet
■ MARTA PÉREZ

de Ciutadans. La piulada va
tenir prop de 2.000 repiulades més, però el jutjat no ha
citat ni al mitjà que ho va
publicar en exclusivitat, ni
als qui ho van publicar ni als
altres usuaris de Twitter.
Huguet està citat el 10 de
gener. ■
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Singular dia dels Innocents

60 anys dels Pastorets igualadins

Pas al pessebre vivent

Tremp (Pallars Jussà)
Molts municipis celebren el dia dels Innocents el 28
de desembre. Un de singular és Tremp, que penja
una llufa gegant al campanar que després es crema.

Igualada (Anoia)
Els Pastorets d’Igualada celebren el 60è aniversari.
Un dels actes principals de celebració és demà, quan
la plaça de la vila es convertirà en un “gran infern”.

Òrrius (Maresme)
Aquest cap de setmana, pessebre vivent d’Òrrius a
les set de la tarda. Representació de 23 quadres
que configuren un recorregut pel bosc.

La Festa del Pi
torna a Centelles

Un dia de
nassos
Barcelona (Barcelonès)
L’últim dia de l’any té lloc
una tradició divertida sobretot per als més menuts:
la sortida de l’Home dels
Nassos, un personatge
tradicional que llueix
tants nassos com dies té
l’any. En moltes poblacions es passeja i sol repartir caramels. Una d’elles és
Barcelona, on aquest any
l’Home dels Nassos ha escollit el Poblenou per fer el
seu tradicional passeig,
que acabarà amb una festa
infantil. Com cada any, estarà acompanyat pels
membres de l’associació
L’Arca de Noè. A Tarragona també és molt popular.
Sortirà a les 12 h del pla de
la Seu i es dirigirà per la
Part Alta fins arribar a
l’ajuntament.

aEl pi és l’eix central de la celebració, que segueix una

cronologia invariable edició rere edició
Redacció
CENTELLES

El 30 de desembre es fa
festa grossa a Centelles.
Com mana la tradició, el
dia 30 de desembre uns
tres-cents galejadors i galejadores van al bosc vestits per a l’ocasió a tallar el
pi que s’ha marcat el dia de
Sant Esteve. Allà es fa foc i
s’esmorza. Es talla el pi i es
trasllada al poble amb una
carreta tirada per una parella de bous. A les dotze
del migdia, a les escales de
la parròquia de Santa Coloma, es fa ballar el pi dret,
de forma sorollosa, amb la
pólvora dels trabucs. I després s’entra l’arbre a l’interior, un moment molt especial que fa vibrar tots els
presents a la plaça. Dins de
l’església, es capgira per
adornar-lo amb poms de

El pi s’alça damunt de l’altar major, davant per davant de la
santa que es festeja, i hi és fins al dia de Reis ■ AJ. CENTELLES

pomes i neules. Aquest dia
també es ballen sardanes i
el Ball del Pi a càrrec de
l’Esbart del Pi. Així és com
es festeja la patrona de
Centelles, Santa Coloma,
que se celebra l’endemà,
31 de desembre, amb l’ofici solemne i, a la sortida, es
galeja fins acabar la pólvo-

ra. Com a ofrena, es deixa
el pi penjat sobre l’altar
major, on s’està fins al dia
de Reis. Quan el pi es despenja, els farcells de pomes es reparteixen entre
els galejadors i se’n reserven un per a l’Ajuntament
i un altre per al rector
(www.festadelpi.cat).

Circ a Vilanova i la Geltrú
abans d’acabar l’any
Després de l’èxit de l’any
passat, arriba a la vila el segon Circ de Saturnàlia,
una programació circense
durant el desembre amb
l’objectiu de promoure la
creació, producció i programació d’espectacles de
circ de qualitat a la ciutat.
Destaca l’espectacle de demà (21.00 h) i diumenge
(18.00 h). Es tracta de

Solstici, un muntatge de
circ inspirat en la festa i
celebració del solstici d’hivern. Quan les tasques del
camp s’acabaven i arribava la nit més llarga, penjaven la toga a l’armari, es
vestien amb les seves millors gales i s’oblidaven per
uns dies de les regles que
els oprimien durant la resta de l’any. Per segon any,

els vilanovins CAC Saltimbanqui presenten un espectacle de circ on hi podrem veure diverses disciplines relacionades amb
aquest món. Una trobada
entre artistes i joves creadors que duran a escena
els seus millors treballs,
creant connexions efímeres (www.escoladecircsaltimbanqui.com).

L’AGENDA DE LA SETMANA
PESSEBRE VIVENT
Ardèvol (Solsonès) ....................................................................Dies 29, 30/12, 1, 12 i 13/01. Pessebre vivent d’Ardèvol. www.pessebreviventardevol.cat
Avinyonet del Penedès (Alt Penedès).................................................. Dies 16/12-13/01. Pessebre vivent les Gunyoles d’Avinyonet. www.avinyonet.org
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) .........................................................................Dies 30/12, 1, 5, 12 i 13/01. Pessebre vivent. pessebrecorbera.cat
Linyola (Pla d’Urgell) .....................................................................................................Dies 26/12-6/01. 20è Pessebre Vivent. www.pessebrelinyola.cat
Martorelles (Vallès Oriental)......................................................................Dies 29, 30/12 i 1/01. 42è Pessebre vivent. www.pessebreviventmartorelles.com
La Pobla de Lillet (Berguedà).............................................................................................................. Dies 25 i 30. Pessebre vivent. www.poblalillet.cat
La Pobla de Montornès (Tarragonès) ..............................................................................Dies 23/12-6/01. Pessebre vivent. www.lapoblademontornes.cat
Els Prats de Rei (Anoia).................................................................................................. Dies 30/12, 1, 6 i 13/01. Pessebre vivent. www.pratsderei.cat
Sant Fruitós de Bages (Bages) ...............................................................................................................Dia 1/01. Pessebre vivent. www.santfruitos.cat
Sant Guim de la Plana (Segarra)....................................................................Dies 26/12-6/01. Pessebre dels Oficis Perduts. www.santguimplana.ddl.net
Sant Pere de Ribes (Garraf)......................................................................................................... Dies 25-28. Pessebre vivent. www.santperederibes.cat
Tivissa (Ribera d’Ebre) ....................................................................................................Dies 30/12 i 1/01. 26è Pessebre vivent. www.tivissa.altanet.org
Tona (Osona).............................................................................................................. Dies 30/12 i 1/01. Pessebre vivent. www.pessebre-vivent-osona.es
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) ...............................................................Dies 29 i 30. Pessebre dels Estels. www.vandellos-hospitalet.cat
Viladecans (Baix Llobregat).................................................................................................................... Dies 22-30. Pessebre vivent. www.vildecans.cat
Òrrius (Maresme) ......................................................................................................................................Dies 29 i 30. Pessebre vivent. www.orrius.cat

FIRES I MOSTRES
La Pobla de Mafumet (Tarragonès)............................................................................ Dies 1/12-5/01. El Nadal de la llum. www.poblamafumet.altanet.org
Tàrrega (Urgell)............................................................................................................................................ Dia 31. Targanades 2019. www.tarrega.cat
Vic (Osona) .............................................................................................................................. Dies 6/12-4/01. Fira d’Artesans de Nadal. www.vic.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)...............................................................................Dies 4/12-5/01. Mercat d’Artesania de Nadal i Reis. www.vilanova.cat

DIVERSOS
Amposta (Montsià)...................................................................................................................Dia 29. Festival solidari Mary Poppins. www.amposta.cat
Esparreguera (Baix Llobregat) .........................................................................................Dia 31. Passejada de l’home dels Nassos. www.esparreguera.cat
Miravet (Ribera d’Ebre)............................................................................................................Dia 28. Espigolada de mandarines. www.turismemiravet.cat
Reus (Baix Camp) ............................................................................................. Dies 1/12-3/01. Espectacles itinerants del Reus és Nadal. www.reus.cat
Vila-seca (Tarragonès)..........................................................................................................Dies 7/12-7/01. 19è Pessebre de Sorra. www.vila-seca.cat
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

BÀSQUET
GIRONA –
ACEITUNAS
FRAGATA
MORÓN

La televisió

La nostra graella

TV3
11.00 AUTÈNTICS.CAT

Pavelló de Fontajau de
Girona,
divendres 4 de gener,
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA LIMITADA
MUSEU
PAU CASALS

2 entrades gratuïtes
per targeta

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

2x1 LIMITADA

PISTA DE GEL DE
GIRONA
Palau de Fires de Girona

Fins al 6 de gener del 2019.
Horari: de 10 del matí a
9 del vespre.
Dia 31, de 10 a 7. Dia 5 de
gener, de 10 a 3. Dies 1 i 6 de
gener, de 4 de la tarda a 9.

OFERTA 2x1
LIMITADA

Entrevista a Màrius Serra
Màrius Serra és un escriptor que no para quiet. Escriu novel·les, fa mots encreuats, fa conferències,
col·labora a la ràdio, a la televisió i a diversos mitjans
digitals. L’apassionen els jocs lingüístics, els idiomes
i els enigmes. El Punt Avui Televisió recupera avui la
conversa de Serra amb Xantal Llavina.
10.30 Notícies locals.
11.00 Autèntics.cat. Amb Xantal Llavina.
Reemissió.

11.30 Religions. Mireia Rourera parla de
l’activista social Jaume Botey amb el seu amic
íntim Enric Canet, també activista i escultor.
Reemissió.

12.00 Notícies locals.
13.00 Concert de Nadal. Retransmissió en
diferit, des de l’església parroquial de Sant
Cristòfol, de la 40a edició del Concert de
Nadal de les Planes d’Hostoles, a càrrec de la
Coral Retorn Planenc i d’altres corals
convidades. Reemissió.

Preu entrada: 8 euros/hora

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45
Cal recollir els tiquets a les oficines d’El Punt Avui de Girona

14.30 Notícies locals.

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

2x1 TOT L’ANY

HE MIRAT
AQUESTA TERRA

15.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM

Doble DVD i doble CD
Recull de la interpretació que La
Locomotora Negra, la Coral
Sant Jordi i diversos solistes van
fer al Palau de la Música de la
cantata jazz

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ALADÍN

SUPER 3 / 33

Repàs a la cartellera de cinema
El magazín repassa les estrenes de la setmana, amb
títols com ara Tiempo después, Viaje a Nara (Vision),
Elis, Bumblebee i Lo que esconde Silver Lake. També
recordarem el cineasta Jordi Grau, que va morir dimecres passat.

Un Musical Genial

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA

Cúpula de les Arts a Girona,
dimecres 2 de gener,
a 2/4 de 8 del vespre, i
dijous 3 i divendres 4 de gener,
a les 5 de la tarda i
a 2/4 de 8 del vespre

15.30 Central de neu. Reemissió.
16.00 Notícies locals.
16.30 Teló de fons. Espectacles nadalencs.
Reemissió.

17.00 Notícies locals.
18.00 Paisatges encreuats. Valls d’Olot. Avui

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

OFERTA
IL·LIMITADA
Preu butaca Or: 14 euros
Preu butaca Platí: 19 euros

us saludem des de la Garrotxa, on veurem la
sortida del sol a vista d’ocell.

18.30
19.00
20.00
21.00

Notícies locals.
Connecti.cat.
Notícies locals.
Torna-la a tocar, Sam. Actualitat
cinematogràfica. Reemissió.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

21.30 Paisatges encreuats. Valls d’Olot.
Reemissió.

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
801175-1198550L

06.00 Notícies 3/24.
11.00 El Nil: El riu per excel·lència.
11.55 Benvinguts a la família. La Lola /
L’Adela.
14.00 Telenotícies comarques.
Amb Montse Ferrer.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Carles Prats i Raquel Sans.
Esports: Marta Bosch.
15.40 Shakespeare i Hathaway:
investigadors privats.
Campanades a mitjanit: Penelope i
Owain Pincott volen que la Luella i el
Frank investiguin un seguit d’actes
de sabotatge a la seva residència
d’ancians. Els detectius envien el
Sebastian a investigar d’incògnit,
i aquest descobreix que un dels
residents és cleptòman i que el senyor
Owain té una admiradora secreta.
16.35 Cine. Atelier Fontana (II). La Zoe,
la Micol i la Giovanna Fontana són tres
germanes que, després d’una infància
feliç, treballen juntes al taller de costura
que la seva mare dirigeix a la seva casa
de Traversetolo, una petita ciutat de la
província de Parma.
18.30 Julie Lescaut.
L’amant del procurador.
20.05 Alguna pregunta més?
Moments.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 No tenim vergonya. Una mostra
del que hi ha darrere de la televisió, les
bambolines de TV3, allò que el públic
no veu habitualment. Un repàs per les
pífies i moments divertits que s’han vist
a la tele durant l’any, però també per
aquelles que no s’han vist en antena.
(Nou en emissió.)
22.40 La gran pel·lícula. L’exòtic Hotel
Marigold. L’exòtic Hotel Marigold és
la suposada solució que l’Índia proposa
als ciutadans més selectes del Regne
Unit. L’objectiu és que gaudeixin de la
jubilació en un lloc on puguin passar
l’edat daurada envoltats de serveis
sumptuosos i de comoditats
00.55 Annika Bengtzon.
Per a tota la vida.
02.30 Ritmes a l’estudi.

06.01
06.30
07.20
07.48
08.10

Preu subscriptors: 18,95 euros
Preu lectors: 22,95 euros
Recollida a les delegacions
d’El Punt Avui de Barcelona i
Girona o enviament (5 euros
de despeses de tramesa)

La graella

22.00 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

Megaminimals.
Les tres bessones.
Mic. Inclou El Mic i els seus amics.
Oddbods.
Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
09.00 Cine. Babe, el porquet valent.
10.28 En Grizzy i els lèmmings.
11.05 Robin Hood, el trapella de
Sherwood.
11.30 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.
12.18 Els pingüins de Madagascar.
13.05 Salve, rei Julien!
13.30 Els germans Kratt.
14.15 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
15.00 El detectiu Conan.
15.46 Kody Kapow.
16.18 Oddbods.
17.00 El Mic i els seus amics.
17.26 Kazoops!
17.54 Pirata i Capitano.
18.40 Els germans Kratt.
19.50 En Grizzy i els lèmmings.
20.04 Cine. Robby, Toby i el viatge
fantàstic.
21.55 Camins per anar a l’escola.
Inclou El camí per anar a l’escola de la
Luminita i El camí per anar a l’escola
del William.
22.56 Gober, el destí d’una mare
orangutan.
23.48 Constructors de dics.
00.43 Camins per anar a l’escola.
01.34 Zara, la història de l’home més
ric del món.
02.25 Constructors de dics.

