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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 80

O.J.D.:

TARIFA: 123 €

E.G.M.:

ÁREA: 58 CM² - 10%

SECCIÓN: NOTICIAS

1 Diciembre, 2016

El cuarteto Kebyart Ensemblefue
el ganadordel vig~simoprimer ciclo de conciertos "El Primer Palau", eventoimpulsadopor la Fundaci60rfe5 Catal~-Palauy patrocinado pot d~cimosexto aSoconsecutivo pot Mitsubishi Electric.
Se trata de un premio con el que
se pretendereconocerla labor de
jSvenes promesasmusicales.

P.3

URL: www.cadenaser.com

UUM: 1022000

PAÍS: España

UUD: 84000

TARIFA: 1079 €

TVD: 107900
TMV: 5.87 min

11 Enero, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

Kebyart Ensemble: 'De quartets de saxo n'hi ha des del
1850!'

Els Kebyart, quatre joves estudiants de l'ESMUC, guanyen el premi El Primer Palau que organitza el Palau de la Música
Catalana amb una formació de saxo molt poc usual a Catalunya. Clàssica 'descarada' i que connecta. Escolta'ls bufar
fort i fi!
Seguir leyendo
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 23138

TARIFA: 1574 €

E.G.M.: 117000

ÁREA: 247 CM² - 23%

SECCIÓN: APUNTS

12 Enero, 2017

L’agenda
BARCELONA
20.00 CONCERT
’Oansesbarroques:del
poblea la cort’. EICentre Civic S~’rada Famflia
ofereix el concert del grup
Atrium Fmsemble Duo,
mos~ade les danses populars del segle XVII.

BARCELONA
19.00 CONFEI~NCIA
’El paganisme
en la fiIosofia medievalcorn a
revoluci6’. M~rt~P~lacin, docent de la Universitat de Barcelona,dirigeix
la xe~adaa la B~lioteca
Merc~ Rodoreda.
BARCELONA
19.O0 CQNFEI~NCIA
’L’~picade la derrota’.
]~ C~’o~ ofe~L~ L~
xerrada sobre obres histSriques del Prado de Picasso, Vebizquezi Goya.

’La Traviata’de Verdi, al Palau

EIs catalansCybee,a I’Apolo

BARCELONA
20.00 CONCERT
E1 Palau de la M,~sicaofereix el dramade Verdi arab
m~is de vuitanta artistes a escena

BARCELONA
~.O0 ¢ON(Eltlr
E]s joves Cybeepresenten el seu segon klbum, Via~~ aMua la SalaApolo.
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BARCELONA
20.30 CONCERT
’Thermal: Moor, Lehn,
Butcher: ~l (~B ~
la sessi5 del trio Thei~lal
dins el cicle SamplerS~ries de l’Auditori.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 13

O.J.D.: 4438

TARIFA: 528 €

E.G.M.:

ÁREA: 444 CM² - 48%

SECCIÓN: OPINION

12 Enero, 2017

ENTRESABADELLI BARCELONA

Contrastos
Perduts en la incommensurabilitat
del
¯ ~
~ debat monotem~tic
~ que el
processisme
imposa i al que, es
,Ioall
digui el que es digui
Btunet i -o precisament perque es diu el que es
Maul’i*
diu- no seli veu un
final feli£;, segurque
ens oblidem -voldria pensar que
no d’una maneraintencionada- de
realitats socialment transcendents,
queencap cas ens haurien de deixar indiferents.
M~s rics i mes pobres. Segons
dades de la Direcci(~ General de
Tributs i Jocs de la Generalitat de
Catalunya, els declarants catalans
que atresoraven mes d’un mili(~
d’euros de riquesa neta I’any 2014,
sumaven 31.374. Un nombre que
superava en prop de 2.500 els
declarants que pel mateix concepte hi havia a Catalunyados anys
abans. Per contra -i en aquest cas
segons I’ldescat-, el percentatge
de persones en risc de pobresa o
d’exclusi6 social censadesa Catalunya que era del 24,9% sobre el
conjunt de la poblaci5 el 2012, va
tenir unaevoluci(~negativafins situar-se en el 26%dos anys m~stard.
Unturisme que expulsa. La inddstria m~sflorent a Catalunyageneradora de riquesa, es la turistica. Ho
diuen els indicadors econSmicsi ho
evidencia la ’nova’ bombolla immobili~ria queplana sobreels preusde
I’habitatge (de comprai de Iloguer)
a Barcelonai entorns. Clar que creaci6 de riquesa no es sin(~nim de
repartiment equitatiu d’aquesta
riquesa. Fixem-nossi no en I’incremerit experimentat per I’ocupaci(~
prec~ria i low cost que es d(~na
en aquest sector tur~stic de grans
guanys empresarials; tamb~ en
I’augment constant del hombrede
personesi de famnies que es veuen
obligades a ’fugir’ de Barcelonaal
no poder fer front als increments
de Iloguer dels habitatges que se’ls

exigeixen quanhart
de renovar contracte. Unfenomen,
aquest darrer, que
al seu torn comportai comportar~
una major demanda
de transport pdblic
metropolit~ i de
nous serveis en els
punts de destinaci5
dels barcelonins
que sSn ’expulsats’
de la que havia
F~lix Millet i Jordi Montull
estat la ’seva’ ciutat. Algunacosadeu fallar quart els
i juny jutjar~ Felix Millet i Jordi Monguanysi els beneficis es privatitzen
tull, ambprevisibles efectes col.lai els costos i les perduesen infraterals sobre la desaparegudaCDC
estructures i en serveis pdblics es
en la persona del seu extresorer
Daniel Os~car; Cas PretSria, que
socialitzen.
CorrupciS. La corrupci6 polEica
asseur~ al banc dels acusats prohorns del PSCi de I’ex CDC-Luis
continua essent una de les grans
assignatures pendents de superar.
AndrOsGarcfa (~lies Luigi), BartoParlem molt -iamb molta ra~- de la
meu MuSoz, exalcalde de Santa
Colomade Gramenetpel PSC, i dos
quantitat de judicis que per casos
de corrupci6 es veuran aquest any
destacats pujolistes, Maci~Alavea la resta de I’Estat i que tenen
dra i Llufs Prenafeta- per suborn,
el seu centre de gravetat en pertransit d’influencies i blanqueigde
capitals; Cas Adigsa, que el rues
sones estretament vinculades al
PP i entorn sense que no per aix(~
de maig jutjar) tres empresarisi
~
quatre exc~rrecs de I’empresa d’ha
s’hagin produ’it fins ara dimissions
rellevants. Aquestaconstataci6 no
bitatge de la Generalitat de Catalunya (Adigsa) vinculats a CDCper
propiciar un "sistema de contractaci5 paral.lel" a I’hora de rehabilitar
pisos oficials a canvi de comissions;
"ACatalunya,
durant
CasFundaci5Cataiunyai Territori,
aquest2017,s’han
que acusa a tres dels seus exresdeveure
enelsjutjats
ponsables d’estafa a trav6s d’un
entramat financer que, suposadacatalansunhombre
ment, desviava fons a UDC;CasITV,
ambI’ull posat damuntI’exsecretari
gensmenyspreable
de
general de CDC,Oriol Pujol Ferrucasos
decorrupcicY’ sola. I podrfem continuar ambels
casosque impliquen a tota la fam~pot obviar que a Catalunya, durant
lia Pujol-Ferrusola, o el presumpte
aquest 2017, s’han de veure en
finan£ament irregular de CDCarab
els jutjats catalans un hombregens
el cas Torredembarra,o el cas Mermenyspreable de casos de corcurl ambI’exalcalde de Sabadell,
rupci6 que tenen a partits politics
ManuelBustos, i el PSCen el seu
rerefons...(joan.brunet@perfodistes,org)
(actius o estats) en el seu rerefons.
Heus aqui alguns exemples: Cas
Palau, que entre els mesosde mar£
* Pedodista
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