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Europa ens mira i El Punt
Avui Televisió obre fines-
tra a Brussel·les per expli-
car com ens veuen amb
un programa que estarà
vinculat a l’activitat par-
lamentària. Avui s’emet,
per primer cop, a partir
de les 10 de la nit.

Amb nerviosisme i
desconfiança, les institu-
cions comunitàries se-
gueixen de prop un pro-
cés sobiranista que, mal-
grat els esforços de la di-
plomàcia espanyola per
impedir-ho, ja és a l’agen-
da internacional.

Emetent un nou pro-
grama des del Parlament
Europeu, al cor mateix de
la democràcia europea,
El Punt Avui Televisió
s’atreveix a debatre sobre
el dret a decidir i a analit-
zar el clam independen-
tista i la seva internacio-
nalització, tema tabú per
a molts euròcrates.

I vol fer-ho amb eurodi-
putats catalans i estran-
gers, acadèmics, porta-
veus i alts funcionaris eu-

ropeus, diplomàtics, lob-
bistes, periodistes estran-
gers i la resta d’actors de la
bombolla europea.

Via Europa s’estrena
aquesta nit amb una en-
trevista a Steven Block-
mans, investigador del
CEPS, el principal think-
tank de Brussel·les, i veu

autoritzada per parlar
sobre el rol que pot ju-
gar la UE i sobre l’encaix
d’una futura Catalunya
independent.

Posteriorment, El Punt
Avui Televisió anirà eme-
tent els diferents progra-
mes, que sempre estaran
vinculats a l’activitat de

l’europarlament. Així, els
següents programes sorti-
ran a l’aire la primera, la
segona i la tercera setma-
na de novembre i les dues
primeres de desembre, i
després farà una pausa
fins al gener del 2015.

El primer programa,
que s’emet avui a partir

de les 10 de la nit rebrà
també la visita dels euro-
diputats de Convergència
i d’ERC-NeCat, Ramon
Tremosa i Ernest Mara-
gall, que discutiran sobre
la possibilitat de consen-
suar una llista conjunta
en unes plebiscitàries. I
posarà el termòmetre al
clavegueram de Brussel-
les convidant quatre as-
sessors parlamentaris en
una tertúlia.

Via Europa està pre-
sentat per la periodista
altempordanesa Laura
Pous, corresponsal de
l’ACN, i té una hora de du-
rada. El periodista Albert
Segura també moderarà
tertúlies i desenvoluparà
algunes entrevistes.

L’espai pretén informar
sobre l’actualitat europea
des de l’hemicicle mateix
d’on surten el 80% de les
lleis que s’acaben aplicant
a Catalunya i afectant el
dia a dia dels catalans, des
dels nivells de contamina-
ció permesos a les grans
ciutats, passant per la llen-
gua a les escoles, els prés-
tecs a les pimes o el corre-
dor mediterrani. ■

El Punt Avui TV estrena aquesta nit el programa ‘Via Europa’ amb un cara a cara
entre Tremosa i Maragall, i una entrevista a l’investigador Steven Blockmans
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Preparatius del programa ‘Via Europa’ que elaboren des de Brussel·les Albert Segura i Laura Pous ■ ANDREA CASINO

El Punt Avui
Televisió exposa
la visió europea
de Catalunya en
un programa
setmanal

El Passatge Insòlit de San-
ta Coloma de Gramenet
repeteix la invitació a en-
dinsar-se al jardí de la tor-
re Balldovina i atrevir-se a
entrar a les múltiples veles
que hi ha instal·lades.
Aquest cop, no es reserven
entrades, perquè es vol
que cada passejant es dei-
xi captivar per les propos-
tes escèniques breus que
s’hi amunteguen. Aquest
any, per primer cop, es

programa un espectacle
internacional al Teatre Sa-
garra. Es farà diumenge al
matí (el Passatge Insòlit
s’obre de 18 a 22 hores dis-
sabte i diumenge) i també
dilluns per a les escoles. Es
tracta de Poufff, un mun-
tatge emocionant elabo-
rat amb llanternes mà-
giques dels holandesos
Lichtbende.

Si l’any passat la dona
més petita del món va me-
ravellar els espectadors
(fruit d’un efecte òptic a
través d’un artefacte arte-
sanal), enguany arriba un
circ de puces, que presen-
ta la companyia Les Petits
Miracles, i 2 Rien Merci
signa Moulin Cabot. Tam-

bé amb el suggeriment i la
complicitat, Ireneu Tranis
ven el seu conte (El vene-
dor d’històries), que tria el
públic i el serveix depe-
nent de l’edat de l’audièn-
cia. O Marcel Escolano
(Los Galindos) amb Txo
Titelles narra un conte a
partir d’un trapezista. An-
tigua & Barbuda també
presentarà un altre arte-
facte, pensat per a la mida
humana que pretengui
unificar bellesa, enginy i
un cert pragmatisme poè-
tic. Ara presenten Tumbo-
nes, una exquisida màqui-
na de relaxació i un nou
prototip pensat per al Pas-
satge exclusivament. De
Múrica arriba Onírica Me-

canica: prometen malaba-
risme de paraules, lladres
d’aire i mags capaços de
fer desaparèixer boscos i
fins i tot l’espècie humana.

Tot i que no esperen ar-
ribar al cent per cent d’o-
cupació, aspiren a aug-
mentar l’assistència. El

2012 va ser del 76% i el
2013, del 88%. Altra vega-
da el Passatge Insòlit coin-
cideix amb un partit entre
el Real Madrid i el F.C. Bar-
celona. Ja no els preocupa,
perquè han comprovat
que això fidelitza millor el
públic. El festival, impul-

sat pels mateixos artistes
de Santa Coloma de Gra-
menet, posa el municipi
en el mapa teatral de l’àrea
metropolitana, de manera
similar que el Charlie Rivel
biennal de fa una setmana
va visualitzar Cornellà de
Llobregat. ■

Els artistes de Passatge
Insòlit surten del jardí
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El festival que
reivindica els firaires
artesans programa
al Teatre Sagarra

Marcel Escolano narra la història del trapezista Matías, que volia volar ■ JORDI BOVER


