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972 18 64 45
TEATRE

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

CADIRES

DE

LLORET
OFERTA 2X1
LIMITADA

Teatre de Salt,
divendres 18 de març,
a les 20 h

El Parlament s’obre
a consultar els Jocs
a tot el Pirineu
a ERC i Junts s’afegeixen a una moció per consensuar la

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 24 euros

consulta també amb el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès
Redacció
BARCELONA

A VUELTAS

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CON LORCA
amb Carmelo Gómez
Espectacle en castellà

Teatre de Lloret,

EL CRÈDIT VERSIÓ
FEMENINA
Els rovellats de Cartellà
Campanya Teatre Amateur 2022

divendres 11 de març,
a les 20 h
Preu de l'entrada:
16 euros

Sala d'Actes de
Riudellots de la Selva,
diumenge 6 de març,
a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 7 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SOC UNA
NOU
Teatre de Lloret,
diumenge 13 de març,
a les 17.30 h
Preu de l'entrada:

LA RATETA
MARTINA I EL
RATOLÍ SERAFÍ
Cia. Deliri

Sala Petita del Teatre
La Gorga de Palamós,
diumenge 13 de març,
a les 12h

7 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 6 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

També amb ERC i Junts,
el Parlament va aprovar
ahir una moció impulsada
per En Comú Podem i votada per la CUP que insta
el govern a consensuar
amb les comarques del
Berguedà, el Solsonès i el
Ripollès la consulta sobre
els Jocs Olímpics d’hivern
que l’executiu només preveu celebrar a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran
–Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars
Jussà, Cerdanya i Val
d’Aran. La consellera de
Presidència, Laura Vilagrà, va interpretar ahir
mateix que la moció no
obliga a ampliar al Solsonès, el Berguedà i el Ripollès la consulta prevista a
la primavera a l’Alt Pirineu i Aran sinó a “treballar” amb aquelles tres comarques el seu grau d’implicació.
ERC i Junts també van
matisar a la tarda que no
es discuteix la voluntat del
govern de fer la consulta a
l’Alt Pirineu i Aran, sinó
que es vol la integració de
les altres tres comarques
en la comissió territorial
del procés participatiu
dels Jocs –que no és el mateix que la consulta. ■

Vilagrà i Aragonès parlant durant el ple d’ahir ■ EFE

La majoria evita reprovar Borràs

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

ERC, Junts i la CUP van evitar
la reprovació de la presidenta
del Parlament, Laura Borràs,
per la seva actuació en el cas
de l’exdiputat de la CUP Pau
Juvillà. Una moció de Ciutadans la pretenia reprovar per
“falta de neutralitat”, “per
mentir els diputats en el cas
de l’escó de Juvillà” així com
per assistir al tall de la Meridiana, motius pels quals estaven disposats a fer-ho el PSC,
Vox, En Comú Podem, Cs i el

PP. En Comú Podem es va
abstenir en el punt que acusava Borràs de “degradar i
comprometre el Parlament”
per participar-hi com a membre del Consell per la República. El republicà Jordi Orobitg
va recordar que ERC va prometre estar al costat de la
presidenta i la mesa i Dolors
Sabater (CUP) es va negar “a
fer el joc” a Cs tot i admetre
que Borràs no va ser “transparent ni clara” en l’afer.

de Václav Havel

ORBITAL

Teatre de Lloret,
divendres 4 de març,

Teatre de Salt,
diumenge 20 de març,
a les 12 h

10 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

Per a reserves,
cal trucar al
972 18 64 45

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

Atenció al client

Des de 1990 cuidant les persones grans amb excel·lència, millorant cada dia.

INTERVENCIÓ ASSISTIDA
AMB GOS DE TERÀPIA A LA RESIDÈNCIA

a les 20 h
Preu de l'entrada:

FUNDACIÓ PRIVADA
CASAL DELS AVIS D’ALFORJA

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1253084L

A la Fundació Privada Casal dels Avis d’Alforja des de l’abril del 2021 hi
treballa en Baloo, un gos de teràpia que ofereix suport a les intervencions
amb els residents del centre.
El nostre objectiu principal és treballar amb els usuaris els diferents
aspectes físics, socials i educatius tot oferint un extra de motivació que
genera la mateixa presència de l’animal. Considerem que fins i tot és
visiblement perceptible el canvi d’actitud que adopten els nostres avis i
àvies quan veuen en Baloo.
Per tant, recomanem obertament aquest tipus d’intervencions que
actualment hem pogut realitzar gràcies al suport de la Diputació de
Tarragona.
Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

178801-1255344L
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El TC anul·la dos
acords de la mesa
sobre la monarquia
a L’alt tribunal tomba el recurs de Puigdemont i Comín sobre

la decisió de la JEC de no reconèixer-los com a eurodiputats
Redacció
MADRID

163465-1254139Q

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat dos
acords de la mesa del Parlament del 7 d’agost de
l’any passat que admetien
a tràmit propostes de resolució crítiques amb la
monarquia
espanyola,
presentades per ERC,
Junts per Catalunya i la
CUP. L’alt tribunal ha estimat parcialment el recurs
d’empara que havia presentat el grup parlamentari de Ciutadans. La decisió no ha estat presa per
unanimitat, ja que el ma-

La data

—————————————————————————————————

07.08.21
La mesa del Parlament va
admetre a tràmit dues propostes de resolució crítiques
amb la monarquia espanyola.

gistrat Ramón Sáez Valcárcel, considerat progressista, ha anunciat un
vot particular.
D’altra banda, el ple del
TC no ha admès a tràmit el
recurs d’empara del president de la Generalitat a

l’exili, Carles Puigdemont,
i l’exconseller Toni Comín
contra la decisió de la Junta Electoral Central de no
reconèixer-los com a eurodiputats. Puigdemont i
Comín havien demanat al
Suprem que cautelarment els concedís la credencial i la immunitat
com a diputats europeus,
però el tribunal va rebutjar les mesures cautelars.
Així, els magistrats declaren extingit el recurs per
“pèrdua
sobrevinguda
d’objecte”, ja que tots
dos ja han aconseguit l’acta de diputat al Parlament
Europeu. ■

Reunió de la mesa del Parlament ■ ARXIU / ACN

El Constitucional elimina un decret antidesnonaments

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

El Tribunal Constitucional ha
estimat el recurs del govern
espanyol i ha tombat el decret que va aprovar la Generalitat el novembre del 2020
per aturar els desnonaments

de col·lectius vulnerables per
part de grans tenidors o entitats financeres durant l’estat
d’alarma o quan hi hagi restriccions de mobilitat per motius sanitaris. Aquests desno-

naments, segons el decret,
s’havien d’aturar fins que
s’oferís el lloguer social que
pertoca. La normativa no
afectava els inquilins de pisos
propietat de petits tenidors.
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Primera condemna
a un votant de l’1-O
a Mig any de presó per a un acusat d’agredir dos guàrdies
civils a Els fets van passar a Sant Andreu de la Barca
Redacció
BARCELONA

179993-1255315Q

Agents de la Guàrdia Civil desplegats durant el referèndum
de l’1 d’octubre a la localitat de Fonollosa ■ EPA

sosté que l’acusat es trobava en la “primera línia”
d’un grup de manifestants
que impedien el pas a tres
agents uniformats de la
Guàrdia Civil que van acudir a l’ambulatori, a qui

hauria agredit. Segons el
jutge, l’actitud del condemnat el porta a afirmar
que aquest “no es trobava
exercint el dret de manifestació pacífica que al·lega”. ■

140190-1254701L

La titular del jutjat penal
número 2 de Barcelona ha
imposat una pena de sis
mesos de presó al primer
votant de l’1-O que ha passat per una sala de vistes,
en aquest cas acusat
d’agredir dos agents de la
Guàrdia Civil que es van
desplegar en un centre de
votació situat a l’ambulatori de Sant Andreu de la
Barca. El processat ha estat condemnat per un delicte d’atemptat a l’autoritat i un altre lleu de lesions
i haurà d’indemnitzar
amb 500 euros un agent
que va resultar ferit, a més
de pagar una multa de 210
euros més. La sentència

