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Adrià Puntí farà un concert
especial al Guitar BCN
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El festival també programa Tindersticks, Aute i Yann Tiersen
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

01. El jaciment
del Born.
PERE VIRGILI

02. Restes de
vaixella que
s’ha trobat al
Born.
03. Fireta
localitzada al
jaciment.
04. Alguns dels
milers de daus
trobats.

Tots els festivals que es fan i es desfan busquen oferir algun concert especial, d’aquells que són difícils de
repetir. El Guitar BCN, que començarà el 18 de febrer i s’allargarà fins
al juny, n’ha preparat un d’“imprevisible”, segons va explicar ahir Joan Roselló, codirector de la promotora The Project, que organitza el
festival des de fa 27 anys. De fet, es
tracta d’una doble actuació d’Adrià
Puntí a la sala 2 de L’Auditori de
Barcelona. En la primera, l’11 de
març, presentarà les cançons del
disc La clau de girar el taller (2014);
serà un concert més o menys convencional. La segona actuació, en
canvi, sí que tindrà un caràcter imprevisible. Puntí hi presentarà “les
cançons radiofòniques” que acompanyen el llibre Enclusa i cop de mall
(2014). Serà “un espectacle inèdit”
que s’estrenarà el 15 d’abril, també
a la sala 2 de L’Auditori. A més d’entrades individuals per a cada concert a 24 euros, el festival també posa a la venda un abonament de 36
euros per a les dues actuacions.
El Guitar BCN, abans Festival de
Guitarra de Barcelona, s’obrirà el 18
de febrer amb un altre concert especial: el de Luis Eduardo Aute al Pa-

lau de la Música, en el qual és pos- la sala Barts, L’Auditori, el
sible que participin alguns dels mú- Razzmatazz, la Sala Bikini, l’Aposics que l’han homenatjat al disc Gi- lo, l’Auditori del Fòrum, el Palau
ralunas. “Encara no sabem quins de la Música, el Sant Jordi Club
convidats hi haurà, però segur que i el Liceu, inclou concerts d’artisseran més artistes d’ara que tes internacionals com Noel Gad’abans”, diu Roselló, que recorda llagher, James Bay, Tindersticks
que en el disc hi participen Estopa, i Adrian Belew, entre d’altres, a
Enric Montefusco, Vanesa Martín més de xous íntims de Greg Dui Soleá Morente, entre d’altres.
lli i Yann Tiersen. També hi hauDe la trentena de concerts rà un dels concerts de la gira de
d’aquesta edició del festival de mo- comiat, ara sembla que definitiment n’hi ha confirmats 24, inclosos va, de Buenavista Social Club, i
els dos d’Adrià Puntí. “És el 70% de l’actuació al Liceu de Ludovico
la programació”, apunta la directora Einaudi, que serà el concert més
artística del Guitar BCN, Judit Llicar del festival, amb entrades
mós, que compta amb un pressuque van dels 40 als 95
02
post que arribarà al milió
euros.
d’euros quan es tanqui tot
Quimi Portet
el cartell. L’aportació púPel Guitar
blica, de la Generalitat i
BCN també
l’Ajuntament de Barcehi passarà
lona, representarà entre
Quimi Porel 8% i el 9%. “Com a ditet, que esrectora artística, a vegatrenarà les
des penso per què no puc
cançons del
ser programadora d’un
disc que publicad’aquests festivals que parà l’any que ve. La
trocinen els bancs, amb presprogramació es complesupostos molt més grans i preus de
catifa vermella. Però nosaltres te- ta amb els concerts de Vanesa
nim més llibertat i intentem ser més Martín, Revólver en acústic,
creatius. Estem orgullosos de la pro- Carlos Sadness, Rozalén, Anigramació”, assegura Llimós. Aques- mal, Tomatito, Carmen Boza,
ta programació, que s’escamparà per Juanito Makandé, Blaumut, Radiferents espais de la ciutat com ara mon Mirabet i Lindi Ortega.e
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TONI FERNÁNDEZ

01. Adrià Puntí farà dos concerts diferents a la sala 2 de L’Auditori dins del festival Guitar BCN, l’11 de
març i el 15 d’abril. DAVID BORRAT 02. Quimi Portet estrenarà cançons al maig. GUITAR BCN
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Colau obre una bústia per denunciar corrupteles
L’Ajuntament crea una oficina amb 56 treballadors per vetllar per la transparència i les bones pràctiques
l’Oficina Antifrau. Es crea, també, un
consell assessor per a la transparència, integrat per dotze persones, per
avaluar el treball de l’oficina. És un
equip format per tècnics municipals
i membres d’entitats ciutadanes que
treballen per la transparència i la
lluita contra la corrupció, entre els
quals hi ha Simona Levi i Sergio Salgado, activistes de Xnet que van impulsar l’acusació ciutadana pel cas
Bankia; Miguel Ángel Mayo, del sindicat de tècnics del ministeri d’Hisenda, i l’exdiputat de la CUP David
Fernàndez, que ahir va recordar els
casos de corrupció que han sacsejat
Barcelona i va remarcar que s’han
evidenciat “dèficits” en les mesures
de control.

MARIA ORTEGA
BARCELONA

L’equip de govern de Barcelona ha
posat en marxa nous mecanismes
per no abaixar la guàrdia en matèria de transparència. Pensa augmentar els mecanismes de control
i facilitar que qualsevol pugui activar les alertes sobre possibles casos
de corrupció o males pràctiques.
“Desconfiem fins i tot de nosaltres
mateixos”, va afirmar ahir el tercer
tinent d’alcalde de la ciutat, Jaume
Asens, en la presentació de la nova Oficina per a la Transparència i
les Bones Pràctiques (OTBP), que
comptarà amb un instrument per
atendre qualsevol ombra de sospita: una bústia on tothom, treballadors de l’Ajuntament i ciutadans
–amb noms i congoms, o de manera anònima–, pugui denunciar irregularitats. “La meva secretària
tindrà la bústia a la seva disposició
per denunciar-me si detecta comportaments erronis”, va exemplificar per emfatitzar la idea que no
parteixen de l’apriorisme que els
regidors de Barcelona en Comú,
pel fet de ser-ho, estan nets de
qualsevol ombra de sospita.
L’oficina estarà dirigida pel gerent de recursos i jurista, Joan Llinares, que va auditar les irregularitats al Palau de la Música, i dependrà de l’àrea que capitaneja Asens.
L’ens comptarà amb 56 treballadors provinents de l’àmbit funcionarial “amb una formació especialitzada en matèria jurídica, econò-

Els assumptes interns de la GU

L’oficina estarà dirigida pel gerent de recursos i jurista, Joan Llinares, que va auditar les
irregularitats al Palau de la Música. FRANCESC MELCION

mica i de sistemes d’informació i
amb un currículum impecable en
conducta ètica i responsable”.
L’objectiu, com va remarcar
Asens, és avançar en la línia que
Barcelona en Comú va emfatitzar
durant la campanya electoral d’aixecar catifes i plantar cara a les portes giratòries: “No volem projectar
cap ombra de sospita, sinó enfortir
el prestigi de l’Ajuntament”.
L’oficina tindrà tres potes: la de
control de gestió, la d’anàlisi i investigació de possibles males pràctiques i la d’impuls de la transparència. I emetrà semestralment el seu

informe de retorn a la ciutadania, a
més d’una memòria anual.
L’anomenada bústia ètica –s’hi
pot accedir des de la web de l’Ajuntament– és, segons Asens, una peça
clau d’aquest nou engranatge, perquè permet que qualsevol assenyali
el punt exacte que s’ha d’investigar.
Un cop rebuda la informació, l’Ajuntament l’analitzarà i, si ho considera oportú, actuarà per aplicar mesures correctives. Si hi ha comportaments tipificats com a pràctiques
il·lícites penals, els posarà en coneixement de les autoritats judicials. O
contactarà amb institucions com

Control
Tindrà un
consell
assessor amb
12 persones,
com David
Fernàndez

Jaume Asens va avançar, durant la
presentació d’aquest nou engranatge anticorrupció, que estan treballant perquè arribi a assumptes interns de la Guàrdia Urbana (GU).
També va revelar que el seu equip
treballa en la redacció d’un codi ètic
per a alts càrrecs i personal directiu que es vol tenir avançat abans
que acabi l’any. I que vol obrir un
marc negociador per redactar el codi ètic del conjunt de treballadors
municipals de l’Ajuntament.
De fet, des del grup d’ERC, que
des que ha començat el mandat que
insisteix en la idea del codi ètic, ahir
es va celebrar la presentació de la
nova oficina però remarcant que
consideren que es “comença la casa per la teulada” perquè primer calia tenir definit aquest codi.e

NOTA DE PREMSA

Elecció dels càrrecs de la
Comissió Directiva del Consell Esportiu del Baix Llobregat
El dimarts 24 de novembre, en reunió de la Comissió Directiva, varen
ser escollits els càrrecs de la Comissió Directiva del Consell Esportiu del
Baix Llobregat:
- SALVADOR VALLS CUELLO, PRESIDENT
- MONTSERRAT ZAMORA ANGULO, VICEPRESIDENTA ZONA EST
- JUAN PEDRO PÉREZ CASTRO, VICEPRESIDENT ZONA SUD
- RICHARD CALLE MARTÍNEZ, SECRETARI
- LLUIS OULEGO MORAL, TRESORER
- GERMÁN BARRENA CASERO, VOCAL
- LOURDES BORRELL MORENO, VOCAL
- BELÉN LEIVA I HERRERA, VOCAL
- Mª ANTONIA BARRAGAN PRIETO, VOCAL
- JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ BARTRINA, VOCAL
- XAVIER GÓMEZ DE CASTRO, VOCAL
- JOAN MANUEL ARRABAL GALISTEO, VOCAL
- XAVI PAZ PENCHE, VOCAL
- MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ , VOCAL
El president i tots els membres de la Comissió Directiva agraeixen la confiança dipositada en ells i expressen el seu compromís d’agafar el relleu
d’aquest nou mandat amb il·lusió i ganes de treballar per fer front als nous
reptes del Consell Esportiu del Baix Llobregat de la mà de tots els agents
que hi estan implicats: municipis, centres educatius i entitats esportives.
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ANUNCI
de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, sobre l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana en els terrenys situats als carrers Bell-lloc i Circumval·lació.
El Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2015, va prendre, entre d’altres, un acord que transcrit en la seva part dispositiva,
mot a mot, diu així:
“PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en els terrenys situats als
carrers Bell-lloc i Circumval·lació, redactada pels serveis tècnics municipals, instrument d’ordenació urbanístic que es formula a
l’empara de l’article 96 de la LUC, en concordança amb l’article 117 del RLUC, que té per finalitat un canvi pel que fa a la subclau
d’una parcel·la compresa en sòl urbà qualificada de Zona d’Edificació Aïllada Unifamiliar (clau5), amb el benentès que com a
conseqüència de llur forma actual, obstaculitza les condicions i aprofitament de l’edificació.
SEGON.- Disposar la convocatòria del tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent
al de la darrera publicació del corresponent anunci, en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari ARA, premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal, així com en el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament i per mitjans telemàtics en la pàgina web
municipal: www.llinarsdelvalles.cat, als efectes que durant aquest període es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments, així
com els informes o documents que es considerin oportuns, en els termes en què s’expressa l’article 23 del RLUC.
TERCER.- Sol·licitar simultàniament els informes preceptius a la Direcció General de Protecció Civil i a la Subdirecció General
de Seguretat Industrial, organismes afectats per raó de llurs competències sectorials que participen en els procediments de
planejament urbanístic, de conformitat amb allò que es disposa a la Disposició Addicional Onzena, i en l’article 85.5 de la LUC.
QUART.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i urbanització, com
també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, per un termini de dos anys, en l’àmbit identificat gràficament en el plànol L-1.-Àmbit de Suspensió de Llicències, que restarà a disposició del públic en les oficines d’aquesta administració actuant al llarg del termini de suspensió. Els
efectes d’aquesta suspensió s’extingiran quan el Pla més amunt esmentat sigui executiu, sens perjudici que es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou Pla aprovat amb caràcter inicial,
en el cas que, per naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament
aprovat, amb l’abast que s’expressa l’article 102.4 del text reglamentari abans al·ludit.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als propietaris dels terrenys que hi siguin compresos en l’àmbit d’actuació urbanístic proposat, en
els termes en què s’expressa l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (LRJPAC).”
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 23.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, l’expedient pot ésser consultat en les dependències dels serveis tècnics municipals (Av. Pau Casals núm. 64),
en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
L’alcalde, Martí Pujol i Casals
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‘Los Ruesga,
medio siglo de
fotoperiodismo’

PÁGINAS: 24
TARIFA: 2210 €

Conferencia en la Fundación
Biodiversidad (Patio de Banderas, ÁREA: 561
16), a cargo de Manuel Ruesga Bono
Noviembre,
2015
y Alejandro
Ruesga Sánchez. 19:00.
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Manualidades y
boda en el Palacio
de Congresos
Inauguración del Salón de

Manualidades y Labores de Sevilla
VIVIR EN SEVILLA
y de Sevilla de Boda. Avda. Alcalde
Luis Uruñuela, 1. Desde las 11:00.

Una segunda
oportunidad para
el medio ambiente

ALEJANDRO SARRIA

El director de la orquesta, Favio Chávez, con uno de los instrumentos elaborados con materiales de desecho del vertedero, en la presentación del concierto.

Música para reciclarse
● Una orquesta de niños que viven en

el vertedero de Asunción (Paraguay)
ofrecen un concierto solidario
A. F.

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura regresa a
nuestro país de la mano de
Ecoembes, la organización que
cuida del medio ambiente y promueve la sostenibilidad a través
del reciclaje de envases, en una
gira solidaria que se celebrará es-

tas Navidades y que visitará por
primera vez la ciudad hispalense,
además de Madrid y Barcelona.
Se trata de una agrupación
musical formada por niños en
riesgo de exclusión social procedentes de un barrio marginal de
la ciudad paraguaya de Asunción, construido encima de un
vertedero. Gracias a su ingenio

e ilusión, han creado una singular formación con instrumentos
construidos a partir de materiales de desecho. Estos pequeños
ejemplifican cómo de la unión
de elementos aparentemente
dispares como música y reciclaje puede surgir un proyecto de
superación personal y de esperanza en el futuro.
Con esta visita, Ecoembes
quiere dar a conocer a los ciudadanos que el reciclaje, además de
para cuidar el medio ambiente,
sirve para generar segundas
oportunidades. Ejemplo de ello
son los instrumentos de esta formación, elaborados a partir de

bidones, cubiertos, caja de cereales, latas, envases de leche o bandejas de horno con los que sus integrantes fabrican todo tipo de
instrumentos musicales (flautas,
violonchelos, violines, tambores,
maracas, saxofones…).
La gira comenzará en el Palau
de la Música de Barcelona el próximo 28 de diciembre, desde donde visitará el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) el 30 de diciembre, en un
concierto que pretende aunar cultura, educación y reciclaje y que
contará con la colaboración especial del los jóvenes músicos de la
Fundación Barenboim-Said. El

Ecoembes es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los
envases de plástico, las latas y
los briks y los envases de cartón y papel en España. En 2014,
se reciclaron más de 1,2 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón, alcanzando una tasa de reciclado
de 73,7%. Gracias a este porcentaje, se evitó la emisión de
1,2 millones de toneladas de
CO2 a la atmósfera, que equivale a retirar el 25% de los vehículos censados en la ciudad de
Madrid. En el transcurso de
2014, también se ha evitado el
consumo de 3 millones de
MWh, lo que equivale al gasto
anual de energía del 31% de los
smartphones que hay en España, y de 24,5 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de 400.000
personas.

cierre de esta serie de conciertos
se hará en el Auditorio Nacional
de Madrid el próximo 4 de enero.
Las entradas se pueden comprar en la página web de espectáculos www.entradas.com. La recaudación que se obtenga por la
venta de entradas se destinará a

El recital contará con la
colaboración de jóvenes
músicos de la Fundación
Barenboim-Said
la Fundación de la Orquesta de
Instrumentos Reciclados de Cateura, una asociación formada
por todos los padres de los niños
que conforman la orquesta y el director de la misma, Favio Chávez.

El Mercado Lonja del Barranco
celebra su primer aniversario
S. V.

El Mercado Lonja del Barranco celebró su primer aniversario con un
evento especial que tuvo lugar en
las propias instalaciones del mercado ubicado en la calle Arjona.
El evento contó con el patrocinio de Mercedes Benz y Montblanc, dos marcas que represen-

tan el concepto de excelencia
del mercado.
El aniversario se conmemoró
durante todo el día, pero fue durante la noche cuando el mercado
se convirtió en una gran fiesta de
celebración que cientos de sevillanos no quisieron perderse. La celebración fue conducida por Pepe da
Rosa y comenzó con un discurso
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de un emocionado Manuel Borrego, quien, como uno de los socios
del mercado, fue el encargado de
hacer balance. La velada estuvo
marcada por la música. Así, se pudo disfrutar de las actuaciones de
los Soto con el grupo Mi Hermano
y Yo, José Manuel Soto, Javier Villa, Jesús Giles, Vicente Bernal,
Rafa Serna y Amity.

M. G.

José Manuel Soto durante su actuación.
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Colau crea una divisi6n para
investigar corruptelas internas
El Ayuntamiento
tambi6n
abreunbuz6nparaquelos ciudadanos
puedan
delataran6nimamente

ERCINSISTE
ENUN
CODIGO
CONTRA
EL NEPOTISMO
El liderdeERC
enel
Ayuntamiento
deBarcelona,
AlfredBosch,
acusb
ayera
Colaude <<haber
empezado
la casa
porel tejado>>
al
poner
enmarcha
su oficina
contrala corrupci6n
antes
de aprobar
unc6digo
de
buenas
pr~,cticas
quelimite
lossalarios
y dietas,
y
prohiba
el nepotismo
enel
Ayuntamiento.

VICTOR
MONDELO
BARCELONA
Ada Colau se dispone a cumplir
con una de sus principales promesaselectorales, hacer aflorar
los casos de corrupci6n ocultos
entre las paredes del Ayuntamientode Barcelona.Para ello, el
gobierno de la capital catalana
Laaprobaci6n
deeste
anunci6 ayer la creaci6n de una
divisi6n de funcionarios que se
cbdigo
~ticoesunadelas
condiciones
quelos
encargarfi de investigar irregularepublicanos
pusieron
al
ridades en el Consistorio, bien
gobierno
deColau
a inicios
hayan sido cometidas por sus
propios compafieros o bien por
de mandato
paraentraren
el gobierno
municipal.
concejales.
La Oficina por la TransparenEl ejecutivo
municipal
cia contra la Corrupci6nque impulsar~i el gobierno de Barcelona
asegur5
ayerquetendril
listo estedechlogo
antesde
funcionarfi comouna suerte de
unidad de asuntos internos que
quefinaliceel a~o.Falta
contarfi con una cincuentena de
conocer
cbmo
afectarhla
empleadospfiblicos para analizar
norma
a la contrataci6n
de
las posibles corruptelas municila pareja
deColau
o a la del
pales y dar cuenta de sus pesquiprimer
teniente
dealcalde,
sas tanto a la Fiscalia comoa la
Gerardo
Pisarello.
ciudadania. E1 ejecutivo municipal prometi6ayer hacer pfiblico
acompafiada
desupareja,Adrih
Alemany,
y el teniente
dealcalde
Jaume
Asens.
SANTI
COGOLLUDO
un informe semestral con los re- AdaColau
sultados de las indagaciones,que
puedenafectar tanto a gobiernos Ayuntamiento comolos vecinos ci6n del Consistorio comode ha- 15MpaRato,
que permiti6 abrir el rio y jurista que denunci6 las
precedentes comoal actual y se de la ciudad, podrfin poneren co- cer participe de esta labor a lo procesojudicial por la estafa aso- irregularidades en el Palau de la
centrarfin en el estudio de las nocimientode los investigadores que ella identifica como<(socie- ciada a la salida a bolsa, la venta MfisicaCatalanaante la Fiscalia,
contrataciones y subvenciones sus sospechas o pruebas sobre dadcivib). Porese motivo,la nue- de preferentesy el uso de las tar- Joan Llinares.
municipales para buscar delitos
hechos delictivos cometidos por va oficina contra la corrupci6n jetas black de Bankia. La acusaLlinares defendi6ayer la necerelacionadoscon las incompatibi- la Administraci6nlocal barcelo- del Ayuntamiento
estarfi asesora- ci6n ciudadanacontra el ex vice- sidad de poner en marchaun melidades, el trhfico de influenciaso nesa. Esta herramientapermitirfi da por un consejo capitaneado presidente del Gobiernoy minis- canismoque mejorelo resultados
la apropiaci6n indebida de fon- que las denunciassean presenta- por activistas afines al nuevogo- tro de Economia Rodrigo Rato de las auditorias, instrumentos
dospfiblicos.
das de forma an6nima para pre- bierno municipal, entre los que fue posible gracias a un buz6nde que habitualmente no ban sido
La segundapata de esta estraservar la identidadde los delato- se encuentrael ex diputadode la delaci6n similar al que ahora se capaces de detectar a tiempo
tegia para levantar las alfombras res y evitar que el miedoa ser CUPDavid Fernhndezen calidad
dispone a poner en marcha el
grandes desfalcos en Administraconsistoriales pasa por la apertu- identificadosles frene.
de ex presidente de la comisi6n Ayuntamientode Barcelona.
ciones pfiblicas y otras institura de un buz6n en el que, tanto
Tan preocupadaestfi Colau de del fraude del Parlamento SimoLa oficinaestar/~ dirigida por el ciones, comoocurri6 en el caso
na Levi, que impuls6la iniciativa gerente de recursos del Consisto- del propioPalau de la Mfisica.
los propios trabajadores del garantizar una correcta fiscaliza-
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La corrupció
i la justícia
Noviembre, 2015
Joan27Rueda
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una setmana al mes ha de fer guàrdies, és a dir, p
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Colau crea una ‘bústia’ on
denunciar afers de corrupció
a El govern de Barcelona implantarà una direcció de “bones pràctiques” per detectar possibles
irregularitats al consistori a Un equip de 56 funcionaris vetllarà per la transparència a la institució
Francesc Espiga

Un codi ètic per
a l’Ajuntament
a finals d’any

BARCELONA

Responent al que va ser un
dels seus compromisos
electorals cabdals, el govern d’Ada Colau ha fet els
primers passos per dotar
l’Ajuntament de Barcelona d’una carcassa interna
per resguardar-se de presumptes casos de corrupció. Una voluntat que es
concreta amb la creació de
la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques, que estarà sota el
comandament del màxim
responsable dels serveis
jurídics del consistori,
Joan Llinares –una figura
clau a l’hora de destapar el
cas Palau–, i que cobrirà
tres grans àrees de joc que
es posaran en marxa en
les properes setmanes.
La primera serà fiscalitzar la gestió pròpia de la
institució i els múltiples
organismes que en depenen mitjançant, per exemple, la realització d’auditories. Una altra branca
serà la de promoure la
transparència en la presa
de decisions, amb la publicació de contractes i licitacions públiques. D’això, se
n’encarregarà un equip de

—————————————————————————————————

Independentment d’aquesta
mesura, l’executiu de BComú
està treballant en la redacció
d’un codi ètic municipal que
reguli, per exemple, qüestions com ara les retribucions
que han de rebre els càrrecs
electes i el seu règim d’incompatibilitats. ERC, que és
qui va llençar la idea, també
proposa que el document
–que haurà d’estar enllestit
abans de final d’any– estableixi directrius sobre la contractació, per part del consistori, de familiars de regidors,
un aspecte que ja ha aixecat
pulles en aquest mandat.

ber”, va dir ahir el tinent
d’alcalde de Drets, Participació i Transparència,
Jaume Asens. El canal per
recollir els episodis sota
sospita serà una bústia ètica que s’obrirà en el web
corporatiu del consistori.
Els denunciants, si volen,
podran conservar l’anonimat, tot i que se’ls anima a
no fer-ho per un criteri
d’operativitat. Els casos
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que arribin a través
d’aquest conducte seran
analitzats pels responsables de la nova direcció de
transparència, que podran instar el departament implicat a rectificar
una decisió, incoar una
possible sanció i, fins i tot,
portar el cas a fiscalia si hi
ha indicis de delicte.
Aquest sistema de delació ha estat crucial a

l’hora de posar al descobert alguns escàndols recents, com el que esquitxa Bankia, per part de
plataformes ciutadanes.
Tant és així que activistes
contra la corrupció com
Simona Levi, de XNet, i
l’exdiputat de la CUP David Fernández seran en
un comitè extern que assessorarà aquest nou òrgan fiscalitzador. ■
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Jaume Asens, Simona Levi i David Fernández en la presentació d’ahir de la bústia ■ A. SALAMÉ

56 funcionaris distribuïts
pels departaments de
l’Ajuntament o ens auxiliars. Per tancar el cercle,
el govern també promourà
les denúncies de possibles
irregularitats que afectin
la mateixa corporació.
“Hem de desconfiar de
nosaltres mateixos. Si la
meva secretària veu que
faig algun comportament
erroni, ho podrà fer sa-
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TARRAGONA

CAMPRODON

TARRAGONA

GIRONA

S

Urbanisme atura
el projecte de
Muntanyans

Risc d’explosió per
l’arsenal comissat
a Camprodon

La Diputació veta
per decret mocions
sobiranistes

Girona estudia
municipalitzar la
zona verda i blava

M
u
p

La Comissió d’Urbanisme de
Les 217 armes i la munició,
Tarragona va aturar ahir el pla
12.155 cartutxos de diversos
parcial Muntanyans II de Torcalibres, que la Guàrdia Civil
redembarra, que l’actual proha comissat a la casa del propietària, la Sareb, havia decidit
pietari del museu de la retiratirar endavant. La negativa
da de Camprodon tenien cad’Urbanisme va anar acompapacitat mortífera. Així ho va
nyada d’una crida a l’Ajuntaexplicar ahir el tinent coronel
ment
de
Torredembarra
perde la Guàrdia Civil de Girona,
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Tres de les quatre mocions que
la CUP havia de presentar en el
ple d’avui a la Diputació de Tarragona no podran ser debatudes. La primera és el text de
suport a la resolució del Parlament de començament del
procés català. El president de la
Diputació, Josep Poblet (CIU),

L’Ajuntament de Girona està
estudiant la possibilitat de
municipalitzar el servei de
gestió de les zones d’aparcament blaves i verdes. El
regidor de Mobilitat de
l’Ajuntament gironí, Joan Alcalá, admet, però, que personalment en fa una valora-
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La Simfònica de Cobla i Corda
edita els seus grans èxits
a L’orquestra gironina presenta avui i demà el seus millors temes a l’Auditori, amb Nina, Beth, Cris
Juanico, Pep Poblet i Manu Guix de solistes a Els concerts són a benefici d’Àstrid-21 i Càritas
Redacció
GIRONA

La setantena de músics
que integren la Simfònica
de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), un projecte
impulsat el 2008 per la
fundació
Metalquimia,
ompliran un any més l’escenari de la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona dos dies consecutius,
avui (21 h) i demà (19 h),
amb el concert SCCC: The
Very Best, sota la direcció
artística de Francesc Cassú, director de la cobla La
Principal de la Bisbal, i la
direcció tècnica de Jaume
Lleixà, director artístic de
la Jove Orquestra de les
Comarques
Gironines.
“Aquest és el concert més
fàcil de tots, perquè per
primer cop anem sobre segur: el repertori està basat
en els grans èxits que ja
hem portat anteriorment
a l’escenari”, va comentar
ahir Cassú durant la presentació de l’espectacle,
que servirà també de llançament del nou treball discogràfic de la formació:
SCCC: The Very Best, un
doble CD recopilatori amb
22 de les peces més emblemàtiques que ha interpretat l’orquestra al llarg de la
seva trajectòria i que van
des de la música tradicional catalana fins al pop
rock.
Aquest treball antològic, el setè de la formació,
compta amb la participació de tots els solistes que

Els impulsors, directors i alguns dels solistes van presentar ahir el disc i el concert al mateix Auditori ■ JOAN SABATER

hi han col·laborat des del
2012: Nina, Beth, Albert
Guinovart, Pep Poblet,
Cris Juanico i Manu Guix,
que avui i demà seran també a l’Auditori en un concert “extraordinari” que
permetrà fer un viatge
musical per tots els estils
que ha tocat la formació
des dels seus inicis. Per a
Beth, que ha col·laborat en
diversos treballs de la
SCCC, és “un privilegi”
participar en aquest esdeveniment: “Hi ha molt de
feeling amb tot l’equip humà, i em sento molt afortunada per compartir es-
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cenari amb Albert Guinovart cantant Flor de Nit,
que és obra seva.” El saxofonista Pep Poblet, va confessar que aquest projecte
és “un dels reptes més
grans” en què ha participat, i va estar d’acord que
“formar-ne part és un privilegi i un luxe”. Per la seva
banda, el director tècnic,
Jaume Lleixà, va subratllar el fet que tots els artistes que acompanyen la
SCCC estan en actiu, i per
això “és tant d’agrair que
demostrin tanta il·lusió
per col·laborar amb nosaltres a cada nou treball”.

El president executiu
de Metalquimia, Josep Lagares, va assegurar que
“des de les seves primeres
passes, l’any 2008, la Simfònica de Catalunya ens
ha emocionat amb un so
inèdit que ens ha fet gaudir de la bellesa de la nostra música més inoblidable i ens ha despertat la
Catalunya que tots duem
al cor, tot maridant la cobla, el gènere català per excel·lència, amb els simfònics més universals”.
Els concerts d’aquest
cap de setmana, seguint la
línia solidària d’aquest

projecte musical, seran a
benefici de la Fundació Àstrid-21 (avui) i de Càritas
(demà). Les entrades es
venen al preu de 15, 20 i
25 euros. Amb aquestes
dues actuacions, la Simfònica tanca un any en què
ha actuat al Gran Teatre
del Liceu, amb Josep Carreras i la Polifònica de
Puig-Reig; al Palau de la
Música Catalana, interpretant les Llegendes del
Cinema,i, amb motiu de
l’Onze de Setembre, el
concert Seguem arran, al
Born Centre Cultural de
Barcelona. ■
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Barcelonaabre un buz6npara que los
ciudadanospuedandenunciar corruptelas
Expansi6n.
Barcelona
E1 equipo de gobierno del
Ayuntamientode Barcelona
present6ayer la Oficinapara
la Transparencia
y las Buenas
Prrlcticas,unanuevafirea que
incluirfi un buz6npara que
los ciudadanos puedan denunciar evenmalesirregularidadesy corruptelasde forma andnima.
Laoficinaestfi dirigidapor
el gerente de recursos del
consistorioy jurista.roanLlinares, y que estuvoal frente
del Palaude la Mfisicatras el
saqueode la instituci6n que
hizo F~lix Millet. "Nosospechamosde nadie", dijo Llina-

res, quien resalt6 que estas
herramientas son "mecanismospara crear y mejorar el
capital social y para queno se
puedahacer dafio a la Administraci6nPdblica".
E1tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, de quien
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depender~iel nuevoorganismo, dijo en rueda de prensa
queesta iniciativase ha tornado para "mejorary fortalecer
los servicios fiscalizadores
existentes" y "crear una eso
tmcmrade control de la gesti6n, auditoraydeanfilisis".

"Gesti6n~tica" en dospasos
¯ Losciudadanos
que
quiemn
comunicar
alg~n
hecho
irregularpodrdn
hacerlodeformaanbnima
si as(lodesean.

¯ Luego,
el consistorio
actuard
y si esnecesado,
aplicardmedidas
correctivas
y si el hecho
es
ilfcito,IoIlevar~
a Fiscal(a.

La oficina controlarfi la
gesti6n del sector pfiblico
municipaly tambi~ninvestigarfi posiblesmalasprficticas
y conductasirregulares e impulsarfi accionespara favorecer la transparenci&
Tambi~ncontar~ con una
red estable de referentes de
transparencia, integrada por
56 funcionarios que actualmentetrabajan en el servicio
del consistorio, con unaformaci6nespecializada en materiajuridica, econdmica
y de
sistemas de informaci6n "y
con un curriculumimpecable
en conducta~tica y responsable".
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La Razón

El PP p
Iglesia
a BCom
la decla
indepe

Jaume Asens
presentó
ayer en el
Consistorio la
nueva Oficina
Antifraude
acompañado
de Joan
Linares y David
Fernàndez,
entre otros

Ada Colau deja en manos de doce
activistas la transparencia municipal
David Fernández,nuevo fichaje de BComú, y varios miembros de la acusación ciudadana del
caso Bankia formarán parte del Consejo Asesor de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento
E. G. - Barcelona

Corría el mes de mayo cuando
Ada Colau, entonces candidata de
Barcelona en Comú a la alcaldía,
prometió la creación de una oficina antifraude a las puertas del
Palau de la Música, «máxima expresión» de la corrupción en la
capital catalana.
La idea era que los ciudadanos
y empleados municipales pudieran presentar de forma anónima
información sobre actuaciones
irregulares de la administración a
través de un buzón. La función de
esta oficina, formada por funcionarios, consistiría en realizar una
«mínima investigación» para cotejar los hechos denunciados,
comprobar si gozan de verosimilitud y denunciarlos a instancias
como la Fiscalía o los Mossos si
hay indicios delictivos.
Sin embargo, ningún grupo de
la oposición apoyó la propuesta
porque «ya existen órganos más
que suficientes para detectar casos de corrupción en el consistorio», como la Oficina Antifrau que
depende del Parlament y la Fiscalía Anticorrupción. A ellos hay que
sumar, además, el Tribunal y la
Sindicatura de Cuentas.
Seis meses después, Colau ha
decidido cumplir su promesa
electoral apesar de las advertencias. El teniente de alcalde de
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Derechos de Ciudadanía, Jaume
Asens, fue el encargado de presentar esta Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas para luchar
contra la corrupción de trabajadores o cargos electos del consistorio y sus empresas. Dividida en
tres áreas –control de gestión
(auditorías), dirección de análisis
y departamento de transparencia–, estará formada por un total
de 56 funcionarios «que han recibido formación especializada y
que han sido elegidos por su currículum impecable en conducta
ética», según afirmó Asens. Estos
trabajadores, encargados de investigar las denuncias recibidas,
no tendrán dedicación exclusiva
a esta suerte de oficina de asuntos
internos pues no se les ha liberado
del resto de sus funciones.
«Debemos desconfiar también
de nosotros mismos. Si mi secretaria ve un comportamiento
erróneo en mi actuación lo podrá
denunciar», ejemplificó Asens,
acompañado del gerente de Recursos, Joan Llinares, el jurista
incorporado hace unos meses al
gobierno de Barcelona en Comú
conocido por su contribución a la
investigación del caso Palau, que
ha sido nombrado responsable de
la Oficina.
Tanto Asens como Llinares admitieron que ya existen canales de
alerta, como la figura de la Síndica

LAS CLAVES
◗ REVELACIONES ANÓNIMAS

Tanto los ciudadanos como los
funcionarios municipales
podrán denunciar de forma
anónima a esta Oficina
Antifraude actuaciones
irregulares de los cargos electos
del Consistorio, de sus trabajadores y empresas.

◗ DOCE ASESORES Doce

profesionales, procedentes de la
sociedad civil conformarán el
Consejo Asesor . Además de
Fernández, lo integrarán otros
representantes del Grupo
ciudadano contra la
Corrupción, como Simona Levi
y Sergio Salgado

◗ 56 FUNCIONARIOS Este nuevo

ente estará formado por 56
funcionarios «que han recibido
formación especializada y que
han sido elegidos por su
currículum impecable en
conducta ética»

◗ SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA

son funcionarios que ya estaban
en plantilla y han readaptado sus
funciones.

de Greuges, y defendieron la necesidad de esta oficina como
«estructura para analizar lo que
detectan», sin detallar en qué se
diferencia del resto de órganos
competentes en esta materia.

Activistas «emocionados»
La nueva estructura contará igualmente con un consejo asesor. Sus
miembros, vinculados a los círculos del activismo cercanos a BComú, asesorarán gratis al Consistorio en materia anticorrupción.
Entre ellos la activista de XNet,
Simona Levi, que explicó que se
había sentido «emocionada» por
el hecho de que una administración pública se adhiera a un sistema similar de filtraciones ciudadanas al que ella y Sergio Salgado
habían impulsado para asuntos
como el caso Bankia. Junto a ellos
estará el ex diputado de la CUP,
David Fernández y otros nueve
consejeros más , que trasladarán
al gobierno municipal su «experiencia» en la creación de buzones
de denuncia.
La Oficina para la Transparenciano entrará en vigor rápidamente, sino que estará expuesto
online durante 30 días para que
cualquiera pueda contribuir con
sugerencias. No obstante, ha sido
el propioconsistorio y no consultorías externas las que han desarrollado la oficina.

Alberto Fer
del Grupo
en el Ayun
lona, recla
Podemos,
Colau rech
independe
de Catalun
nicipal de
de noviem
La propu
el Partido
municipal
pide que: «
acuerde ex
do y contra
ción del P
lunya sobr
so de creac
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Noel Gallagher en un concert que va oferir a Anglaterra el juliol passat

DAVE J HOGAN / GETTY

Aute, Noel Gallagher i James
Bay al festival Guitar BCN
També hi actuaran Adrià Puntí, Quimi Portet i Tindersticks
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Luis Eduardo Aute serà l’encar
regat d’obrir una nova edició del
festival Guitar BCN, el 18 de fe
brer, que s’estendrà fins ben en
trat el mes de juny. Juntament
amb el cantautor, un ampli cartell
heterogeni de més de trenta refe
rències en què també destaquen
BuenaVistaSocialClub,Tinders
ticks, James Bay i Adrià Puntí.
Segons va anunciar ahir Joan
Roselló, director de l’esdeveni
ment, els noms que s’han fet pú
blics representen el 70% del car
tell d’aquest any, i entre els que hi
falten n’hi ha tres o quatre de
grans i la resta són concerts més
aviat íntims”. També va destacar
l’esforç del festival per mantenir
una línia de preus –“pràctica
ment els mateixos que fa deu
anys”– de caràcter assequible per
al públic, “cosa que ha ajudat a
consolidar l’assistència entorn
d’un 84% d’ocupació al llarg dels
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darreres quatre anys”. El pressu
post, quan finalitzin les contrac
tacions, vorejarà el milió d’euros,
una xifra superior a la de l’any
passat.
A banda d’Aute, l’aficionat po
drà assaborir aromes més o
menys alternatives amb Noel Ga
llagher i els seus High Flying
Birds, Yann Tiersen i Greg Dulli
(ànima dels gloriosos The Afghan
Whigs), aquests dos últims en
format intimista al Palau de la
Música i la sala Barts, respecti
vament. A part d’aquests tres
espais, la música del Guitar BCN
es podrà escoltar al Liceu, el Sant
Jordi Club, les diferents sales del
L’Auditori, l’Apol∙lo, l’Auditori
del Fòrum, Bikini, Luz de Gas i
Razzmatazz. L’electroswing de
Caravan Palace, el poprock
emocional de James Bay i les or
questracions cinemàtiques de
Ludovico Einaudi –que debutarà
al Gran Teatre del Liceu el
14 d’abril i que ha posat banda
sonora a l’espot que s’està eme

tent de la Loteria de Nadal– tam
bé formen part del cartell.
Hi ha, amb tot, dues cites que
Roselló i la directora artística del
cicle, Judith Llimós, van destacar
ahir: la de Buena Vista Social
Club, que s’acomiadarà definiti
vament dels escenaris europeus
el 4 d’abril a l’Auditori del Fòrum,
i el retorn barceloní d’Adrià Pun
tí, que oferirà dos concerts únics a
la sala 2 de l’Auditori en què pre
sentarà, en dies diferents, tant el
seu nou àlbum, La clau de girar el
taller (11 de març), com el seu
llibrediscEnclusaiuncopdemall
(15 abril). També tindrà indub
table interès intrínsec la presen
tació del nou disc de Quimi Portet
(12 maig).
Enl’apartatnacional,laprogra
mació inclou el guitarrista
flamenc Tomatito, el repàs de la
carrera de Carlos Goñi amb Re
vólver acústico, el flamencun
derground de Juanito Makandé,
les cançons de Rozalén i les de la
cantautora Vanesa Martín.c
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donacions recaptades
pels 25.000 voluntaris
en mercats i super
mercats entre avui i
demà. L’any passat es
van aconseguir més de
4.000 tones d’aliments.
/ David Guerrero

Excessos de la participació
m L’externalització i la repetició de consultes enfronten el govern Colau i l’oposició

LLUÍS SIERRA
Barcelona

La participació ciutadana, una de
les banderes de regeneració polí
tica de BComú i Ada Colau, és la
diana dels dards de l’oposició.
“Un ajuntament que camini pre
guntant i obeint”, proposava Ada
Colau a la campanya que la va
portar a l’alcaldia. La veu de “la
gent” és clau en els plantejaments
del govern barceloní, entesa com
a requisit de l’“aprofundiment

democràtic”. Per ferse’n una
idea, n’hi ha prou de veure que el
projecte de pressupostos muni
cipals per al 2016 preveu ampliar
la partida de “participació i re
lació amb la ciutadania” de 9,1 a
14,1 milions d’euros.
Diversos partits de l’oposició
han demanat al govern, d’una
banda, que no externalitzi la ges
tió dels processos participatius i,
de l’altra, que no repeteixi pro
cessos ja fets. Alguns partits han
insinuat, per dirho suaument,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

“amiguisme” en algunes contrac
tacions. La regidora de Participa
ció i Territori, Gala Pin, que tam
bé ho és del Districte de Ciutat
Vella, defensa la professionalitat i
ACUSACIÓ D’AMIGUISME

Les contractacions
per dinamitzar els
consells de districte
creen polèmica

competència de les empreses
contractades i qualifica de “ridí
cules” les acusacions que es con
tractin “a dit”.
L’oposició, o la majoria de
l’oposició, posa en qüestió no la
participació en si mateixa, sinó la
manera de conduirla, encarrilar
la. “Dirigirla” cap als propòsits
del govern, diuen els més crítics.
Els dards apunten principalment
a les contractacions d’empreses
dinamitzadores i la “repetició” de
processos i consultes que, com a

mínim, allarguen el procediment,
si no varien sensiblement de
cisions adoptades pel govern
anterior, que ja va dur a terme
processos previs de participació.
Un dels exemples més destacats
és el que fa referència a la refor
ma de la Rambla. El govern de
Xavier Trias va dissenyar un pla
especial per reordenar el popular
passeig i l’equip actual el va para
litzar per ampliar la participació.
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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Amiguisme o experiència
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L’aturada al pla especial va irritar
especialment CiU, i la regidora
d’aquest grup Mercè Homs va
acusar el govern de provocar “un
coma induït a la Rambla”. Casos
semblants, de frenada per conti
nuar, són els de la cobertura par
cial d’una tram de la ronda de
Dalt o l’acabament de la reforma
del Paral∙lel. Gala Pin ha repetit la
voluntat de BComú d’aprofitar la
feina feta abans, fins i tot l’ha qua
lificat de “bona”, i assegura que
s’interpreten malament les inten
cions del govern. “Més que repe
tir –diu–, és ampliar i buscar la
participació de gent que habitu
alment no participava”. Per con
tra, s’endarrereix la presa de de
cisions i es varien projectes ja
aprovats que no agraden al go
vern. En tot cas, l’equip de Colau
ha advertit que de les consultes i
participacions no prosperaran
propostes que vagin contra el seu
programa de govern.
La reobertura de carpetes que
ja s’havien tancat, tot i això, no
garanteix sempre un augment
important de la participació. En
un mes llarg, entre l’octubre i el
novembre, el procés sobre els
horaris comercials en dies festius
d’estiu havia rebut unes 1.900
aportacions, que semblen poques

decideix el seu model) formen
dos o tres grups de treball amb
veïns sobre temàtiques determi
nades (mobilitat, neteja, ús de
l’espai públic, turisme...) que dis
cuteixen i elaboren propostes
amb l’orientació, direcció o
acompanyament dels monitors.
Segons les paraules de Pin, han
passat de ser “petites audiències
públiques” a “espais de treball i
elaboració de propostes”.
El 18 de novembre passat a la
comissió municipal de Presi
dència, Drets de Ciutadania, Par

mització d’espais de participació
com els consells de barri i les au
diències públiques.
Aquests
punts aprovats en comissió no
obliguen el govern.
En aquella comissió el regidor
Jordi Martí (CiU) va preguntar
sobre els criteris de selecció de
les empreses dinamitzadores
dels consells de districte, preocu
pat perquè no s’hagués fet alguna
adjudicació “a dit, a coneguts de
vostès”. Pin va respondre que els
contractes es fan “dins de la lega
litat i partint de l’experiència de

les empreses”. I va donar una llis
ta de costos.
Així, per fer diverses feines de
dinamització, avaluació, elabora
ció de conclusions en processos
participatius en diversos distric
tes, l’empresa Igop ha estat
contractada per un valor de
7.247,90 euros, i el col∙lectiu Punt
6, per 4.450 euros, per a diversos
treballs a l’Eixample. Al districte
de Sant Martí s’han contractat els
serveis d’Encís per 2.541 euros.
La cooperativa Raons Públiques
ha aconseguit cinc contractes per

a tasques de dinamització als
consells de barri de Ciutat Vella,
SantsMontjuïc i HortaGuinar
dó. Els cinc contractes sumen
25.000 euros; el més gran és
de 9.982 euros, i el més petit,
de 1.936. Raons Públiques és ob
jecte de les principals suspicàcies
de part de l’oposició. Els regidors
Paco Sierra (Ciutadans) i Ángeles
Esteller (PP) van preguntar ex
pressament per aquesta coopera
tiva i pel col∙lectiu Punt 6.
En la cooperativa d’urbanisme
Raons Públiques treballava fins i

MÉS RECURSOS

Colau preveu apujar
el pressupost de
participació de 9,1 a
14,1 milions d’euros
DINAMITZACIÓ

Una de les empreses
contractades va ser
premiada pel govern
de Trias
per a un tema de repercussió en
tota la ciutat.
El marc del debat és una admi
nistració municipal que, des de
les primeres normes de partici
pació ciutadana del 1986 (refor
mades diverses vegades, l’última
el 2014), ha anat guanyant presti
gi per les seves múltiples vies i fò
rums a través dels quals entitats i
ciutadans poden debatre i fer
propostes. Hi ha consells de bar
ri, audiències públiques de dis
tricte, consells ciutadans de dis
tricte, el consell municipal d’enti
tats, comissions de seguiment, el
consell de ciutat i consells secto
rials (de la dona, de joventut, de
benestar social, de la tercera edat,
d’immigració, d’educació, de co
merç, d’habitatge, de cultura,
d’esports...). Hi ha també espais
puntuals de participació, per a
projectes i temes concrets.
Els consells de barri són l’espai
de participació en què es mani
festa més el nou estil. Reunions
amb veïns que, en línies generals,
presentaven queixes i exposaven
reivindicacions, s’han transfor
mat amb la presència de monitors
o “dinamitzadors” externs. En els
consells que han adoptat la nova
fórmula (no tots, cada districte

L’avinguda Meridiana, una de les vies la reforma de la qual està pendent d’un procés participatiu que durarà fins a finals del 2016

ticipació i Seguretat i Prevenció
es va aprovar, amb l’abstenció de
BComú, una proposició del PSC
en què s’insta el govern a ser
transparent sobre el cost de les
contractacions externes per als
consells de districte i que no es
replantegin acords sorgits d’ante
riors processos participatius,
com els de la reforma del Pa
ral∙lel, els equipaments de la Sa
grera, la finca de Germanetes a
l’Eixample o l’última fase de la re
forma de la colònia Castells, a les
Corts, aquests dos últims en car
tera d’un nou procés de consulta.
En la mateixa sessió es va apro
var, a proposta de CiU i amb el vot
en contra de BComú, que no es
contractin tercers per a la dina
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A Barcelona es duen a terme actualment 16 processos participatius
∙ Horaris comercials en dies festius
∙ Pla especial allotjaments turístics
∙ Desplegament xarxa de bus ortogonal
∙ Estratègia de la bicicleta
∙ Ordenació singular de terrasses
∙ Actuacions urbanístiques i socials al barri de Vallcarca
∙ Superilles
∙ Reforma del Paral∙lel
∙ Cobertura de la ronda de Dalt (Horta i Nou Barris)
∙ Cobertura de vies a Sants
∙ Reforma de la Meridiana
∙ Entorn de la futura estació de Sagrera
∙ Eix Pere IV
∙ Pla d’usos del Poble Sec
∙ Glòries i entorn
∙ Pla Buits

Al gener s’obriran, a
més a més, els processos
participatius per a
l’elaboració dels deu
plans d’actuació de
districte (PAD) i el pla
d’actuació municipal
(PAM) per a tot el
mandat. No es descarta
que es pugui obrir més
endavant un procés de
participació sobre part
del pla d’inversions
municipals (PIM).
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Una bústia de denúncies ètiques
]L’Ajuntament de Barcelo

na ha creat l’Oficina per a la
Transparència i les Bones
Pràctiques (OTBP), que
inclourà una “bústia ètica”
perquè els ciutadans puguin
denunciar irregularitats i
corrupteles, si volen de ma
nera anònima.
L’oficina disposa del web
Ajuntament.barcelona.cat/
transparencia/bustiaetica, i
la dirigeix el gerent de re
cursos Joan Llinares, jurista
que va auditar i va denunci
ar les irregularitats al Palau
de la Música. L’oficina in
vestigarà internament

possibles casos d’ús fraudu
lent o malbaratament de
recursos públics, enriqui
ment il∙lícit, conflictes
d’interessos, tràfic d’influ
ències i d’altres. Tindrà un
consell assessor, del qual
de moment formen part,
sense remuneració, David
Fernàndez (exdiputat de la
CUP), Simona Levi i Sergio
Salgado (d’XNet, grup acti
vista contra la corrupció),
Miguel Ángel Mayo, de Ges
tha (sindicat de tècnics
d’Hisenda), i Enric Pons
(Plataforma Auditoria Ciu
tadana del Deute).
bé l’Ajuntament de Barcelona go
vernat per CiU (pla d’usos de
Gràcia, planificació del Paral∙lel).
El govern de Trias va atorgar a
Raons Públiques, el març de l’any
passat, el XIII premi Barcelona
Associacions.
A Punt 6, que també ha treba
llat amb ajuntaments, diputa
cions i la Generalitat, va estar fins
al setembre passat Zaida Muxí,
companya del regidor d’Habi
tatge Josep Maria Montaner.
Va deixar el col∙lectiu quan va
ser nomenada directora d’Ur
banisme de Santa Coloma de
Gramenet.
L’externalització d’aquestes
feines es veu com a privatització
COLAU ALS NENS

“Que no us diguin:
‘No podeu opinar’”
]Ada Colau va animar

ahir els nens i nenes a
participar en les celebra
cions de la ciutat i elabo
rar el pregó de la festa de
Santa Eulàlia, que llegiran
ells mateixos l’11 de febrer.
“No accepteu mai que us
diguin que no podeu opi
nar”, va dir l’alcaldessa a
800 alumnes de primària
a qui els va recordar que
són posseïdors de molts
drets, entre els quals el de
la participació ciutadana.

XAVIER GÓMEZ / ARXIU

tot fa poc Gaëlle Suñer, parella de
Raimundo Viejo, que ha estat re
gidor d’Educació i del districte de
Gràcia fins que va dimitir per
presentarse com a candidat al
Congrés. La cooperativa ha ma
nifestat que “no contestem a
insinuacions o acusacions” i ha
assenyalat que Viejo i Suñer han
presentat, a títol individual, una
sol∙licitud legal de rectificació
de notícies publicades sobre
aquesta qüestió. També ha asse
nyalat que Viejo no va intervenir
com a regidor en cap presa de de
cisió sobre la contractació de Ra
ons Públiques. Aquesta coopera
tiva pot, a més a més, exhibir
una llarga sèrie de feines amb
administracions públiques, tam
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de la gestió dels processos parti
cipatius. Pin ha explicat que
l’Ajuntament només disposa de
deu tècnics especialistes en parti
cipació ciutadana (un per distric
te). Altres tècnics de districte,
que assisteixen a consells i audi
ències, però tenen altres respon
sabilitats, van sobrecarregats de
feina. Així justifica les contracta
cions externes, que tindran un
pròxim capítol, de més enverga
dura: el procés participatiu dels
deu plans d’actuació de districte
(PAD) i del programa d’actuació
municipal (PAM). Hi haurà un
concurs per adjudicar la gestió i
coordinació de la participació,
que es repartirà en 14 lots. Un per
districte i quatre de sectorials: in
fantesa i adolescència, joventut,
activitat econòmica i grans actes i
esdeveniments de ciutat. En el
mandat anterior, el procés parti
cipatiu per elaborar el PAM, a
través d’internet i de tríptics en
què els ciutadans aportaven
opinions, va costar uns 400.000
euros, amb la producció i la pu
blicitat inclosa.c

La pista de gel nadalenca s’ob
Aquesta tarda obrirà les portes
al recinte firal de La Farga
de l’Hospitalet la pista de gel
que aquests últims quatre anys
s’ha instal∙lat a la plaça Catalu
nya de Barcelona. A banda de
l’emplaçament, un tobogan de
40 metres és la principal nove

tat. Les tasques de
s’han fet en menys
mana. L’alcaldessa d
talet, Núria Marín,
ahir a la tarda la insta
va mostrar satisfeta
una activitat a la ciut
genera inconvenien

L’incivisme ca
d’incidències
El cost del vandalisme
al metro, Rodalies
i Ferrocarrils
de la Generalitat
és d’uns sis milions
d’euros l’any
BARCELONA Redacció

Tot i que des del punt de vista
delinqüencial tenen un pes
molt relatiu en l’estadístiques
policials, els fets incívics que
tenen lloc a les instal∙lacions
ferroviàries provoquen moltes
incidències que solen afectar
el servei i obliguen repa
racions que tenen un elevat
cost econòmic per als opera
dors de transport públic i, in
directament, per als usuaris.
Aquesta realitat es va posar de
manifest ahir durant la cele
bració, a Barcelona, d’una jor
nada tècnica sobre conductes
incíviques en l’àmbit del
transport ferroviari. En aquest
marc, el conseller d’Interior,
Jordi Jané, va explicar que,
des del gener del 2013 fins al
mes d’octubre passat, a la xar
xa ferroviària de Catalunya,
que inclou Renfe, Ferrocarrils
de la Generalitat (FGC) i me
tro, hi ha hagut un total de
28.180 incidències. D’aques
tes, 3.886, un 14%, van ser
causades per actituds incívi
ques. Dit d’una altra manera:
cada mes, l’incivisme, en totes
les seves variants, és la causa

d’una mitjana de
dències.
Les últimes dade
disposa el departa
Territori i Sostenibi
Generalitat assenyal
cost del vandalisme
me al metro, Rodalie
carrils suma uns si
d’euros l’any. La
d’aquesta factura és p
fe i l’altra meitat se la
xen a parts iguals el m
FGC. En aquestes
s’inclou el frau prot
per aquells passat
EFECTES NOCIUS

Els incívics
protagonitzen
d’un centenar d
problemes al m
COST ELEVAT

El frau dels que
es colen sense p
bitllet represen
de 15 milions l’a

accedeixen al mitjà
port sense pagar bitl
Aquesta actitud,
en la immensa majo
sos a l’incivisme –ma
l’actual govern mun
Barcelona la vincula
cessitat–, té un impa
sistema de l’Auto
Transport Metropoli
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CARLOS OROZA (VIVEIRO, 1923-VIGO, 2015)

JULIO ALONSO

,A POESÓA
INMORTAL DE
#ARLOS /ROZ

El último alquimista
de la palabra
CONTRA LA RIMA, A FAVOR
DEL RITMO INTERIOR Y DE
LA MÚSICA, EN LA
ORALIDAD, CREÓ SU VERSO
CARLOS OROZA. SU VOZ
SIEMPRE JOVEN, VIVA,
DESBORDANTE SE APAGÓ EL
PASADO SÁBADO. MUERE
UN MITO IRREPETIBLE
DE LA POESÍA DE GALICIA
HÉCTOR J. PORTO | «Un Vallejo
galaico, indio de tez, delgado
árbol de sangre, Giacometti por
dentro, tenía el don y la longitud del verso, un palabrismo
surreal, un indigenismo de indígena apócrifo en Madrid con
alma de macrotímido y ojos
de pájaro ﬁjo y malo». Este
es un fragmento del retrato
que de Carlos Oroza (Viveiro,
1923-Vigo, 2015) hizo Umbral,
a quien el vate gallego trató y
apreció en los años del Café
Gijón, aunque le afeaba que en
ocasiones se dejase vencer por
los tópicos. Oroza se deﬁnía
únicamente como un rehén de
la poesía. «Te coge, te escoge
como víctima. Echa la mano a
quien más le gusta y le martiriza. El ejercicio de la poesía
te consume. Desembocas en
ti mismo, es decir, en un misterio, y ahí estás, comiéndote.
Pasas los días aislado de todo
el mundo, incluso de ti». Era
consciente de su condición de
elegido, de ahí que no resulten
extrañas la soledad y la austeridad —esa ﬁgura espigada
à la Giacometti— en que se
movía su existencia. No tenía
urgencias ni obligaciones, ni
las pretendía. Todo ello no impedía que un brillo permanente iluminase su mirada y una
sonrisa tímida (y hospitalaria)
vistiese siempre sus labios. Así
paseaba por las calles de Vigo,
dejando que sus pasos imprimiesen el adecuado ritmo a su
pensamiento y su poesía, componiendo la palabra. Y es que
vivía en la oralidad. Para él, los
libros eran letra impresa, una
musealización, un mal necesario: «Previo a la escritura, fue la
voz —proclamaba—; el poema
siempre es en voz alta». Por esa
organicidad pegada a los días,
revisaba sus poemas constante-
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mente, «porque están vivos», y
no había manera de atraparlos
en el papel. Dice su amigo el
pintor Antón Lamazares que
no era posible aprehender sus
versos porque siempre los estaba cambiando. «Oroza —asegura— es verbo encarnado».
Del mismo modo, resulta difícil rastrear sus pasos. Él mismo
se encargaba de desdibujarlos
no sin cierta coquetería. Era un
espíritu libre, un autodidacta.
Lo supo desde muy pequeño.
No encajaba. Era un niño introvertido, diferente a sus compañeros de escuela, que muy
pronto abandonó. Se veía como
un fruto del azar, «un pájaro
que desertó del nido», que enseguida quiso dejar su Viveiro
natal. «Era como Cosimo, el
protagonista de El barón rampante, de Calvino, que un día
subió a un árbol y, de rama en
rama, ya nunca se bajó». Sin
embargo, Oroza, que no tenía
relación con su familia y llevaba una existencia discreta y
sin ostentaciones, encontraba
en sus recitales momentos de
gozo y comunión con los demás, como apunta Javier Romero, su editor y quien lo atendió
en sus últimos años «como uno
más de la familia que era».
Por poner un ejemplo de ese
don chamánico que aseguraba
Gimferrer que poseía, recuerda
Romero que, hace apenas un
año, Oroza fue invitado a clausurar en el museo Reina Sofía
un congreso internacional de
arte político: «Preparamos un
vídeo, porque con sus más de
90 años no estaba con muchas
ganas de hablar, pero el proyector se estropeó. Aquello era un
desastre. Se levantó y empezó a
recitar, y ya no paraba. La gente
reaccionó aplaudiendo con entusiasmo, en pie. Todos desbordados por la emoción. Un pintor
japonés que allí estaba, Yurihito
Otsuki, quedó prendado de su
arte y vino después a Vigo a
visitarlo y a proponerle hacer
una carpeta con ilustraciones
de alguno de sus textos». «Sentí
vibrar mis cinco sentidos —admitió el pasado octubre Otsuki
en la presentación del libro, titulado América como uno de los
poemas—. Fue la emoción del
arte en estado puro, que desató
mi creatividad junto a su obra».
En el 2004 había puesto en
pie a todo el Palau de la Música
durante el Festival Internacio-

La Voz de Gali
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nal de Poesía de Barcelona.
No siempre suscitó de los
auditorios la misma empática
explosión. Recién abandonada la bohemia madrileña, con
Franco aún moribundo, recitó
en el teatro Malvar de Pontevedra su poema Prohibido el paso.
Las butacas, contaba él pasado
el tiempo, estaban invadidas
del paletismo de la época, seudoburgueses y politiquillos del
régimen. Unos amigos, para evitar males mayores, en aquella
hostilidad, y haciéndose pasar
por policías secretos, lo sacaron
a empellones por la puerta de
atrás y se lo llevaron a Vigo, «la
ciudad más libre de Galicia»,
como repetía Oroza cuando
podía. Llegaron a Castrelos,
donde actuaba en ese momento
Milladoiro, que interrumpió su
concierto para recibir al heroico bardo con una gran ovación
como cálida bienvenida. Fue así
como la ciudad lo adoptó y él
se sintió por ﬁn en casa. La ría,
la ciudad, la gente, que te deja
vivir a tu aire, elogiaba. En Vigo
concluyó su errancia, y halló su
hogar, muy lejos de sus legendarias aventuras ibicencas con
Allen Ginsberg y otros gurús de
la beat generation.
El pasado sábado se fue, quizá
a ese norte que había desvelado
en que «hay un mar más alto
que el cielo». Pero deja su poesía, esa mariposa oral que Oroza y su amigo Javier supieron
atrapar en ese bellísimo libro
que es Évame, el último tesoro,
a falta del sonido de su voz.

«ÉVAME»
0/%3·! s #ARLOS /ROZA s
%DITORIAL %LVIRA s 6IGO 
s  PÉGINAS s   EUROS

arlos Oroza
el poeta esp
singular de la
décadas. Co
hacerse not
madrileño Ca
en el Café Com
la década de los años se
pasado siglo. En esa épo
parte activa de la vida bo
la capital, recibió el pre
nacional de poesía Und
en Nueva York y Francisc
lo deﬁnió como «el poet
del Café Gijón». Oroza
fue coherente con sus i
quicas y con un sentim
libertad aderezado de o
sonal, y existen numer
dotas sobre su vida. Cue
veces recitaba sus poem
en una mesa del Café G
la mirada embelesada d
sentes, porque la poesía
es una poesía de mensa
didos y de gran sonor
alcanzaba su máximo e
cuando el propio autor l
como si las palabras em
su propia alma. Y el p
oírlo, terminaba conta
la enorme energía qu
era capaz de imprimir
poética. Oroza era un
rapsoda y un auténtico
paseante al que se refe
les Baudelaire, un ob
anónimo de la realidad
por las calles observán
captando sentimientos
niendo mentalmente u
que es un destilado, u
llena de múltiples signiﬁ
cada frase y en cada pal
nas de las cuales se veía
a inventar, por eso su ob
de enorme profundidad
no es demasiado exten
nació en Viveiro en una
él mismo trampeó dur
con oculta coquetería.
que resultó larga y libr
mismo decía de sus prop
alcanzó los noventa y d
estuvo llena de vivenc
lares que rozan la leyen
mente, las circunstanci
ron de nuevo a Galicia, a
donde él decía que ha
más alto que el cielo, pa
trarse con el editor Javie
del sello Elvira, quien lo
los últimos años y se en
publicar su obra comp
el título de Évame —es
mágica que da nombre
sus poemas—, una obra
ció en el año 2014 la m
oro del Círculo de Be
de Madrid.

*5,)/ !,/.3/ ES PROFESOR

musical a casa nostra i una
social. L’any passat hi va
invitació a cantar i a ballar
actuar el grup Teràpia
de
PAÍS: España
FRECUENCIA: Lunes a viernes
Shock, entre altres. Espai Barts. durant la funció. Casp, 8. Fins al

etita. DAVID RUANO

PÁGINAS: 22
O.J.D.: 78783
27 de febrer. Preu: entre 25 i 70 euros.

Av. Paral·lel, 62. Dissabte a partir de

les 19.00 hores. Preu: 20 euros.
TARIFA:

www.mammamia.es.
2493
€

ÁREA: 171 CM² - 19%

E.G.M.: 211000
SECCIÓN: BARCELONA

27 Noviembre, 2015
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La segona
pell del
cantant
Hugo Manuel
CHAD VALLEY
Aquest és el projecte paral·lel d’Hugo Manuel,
cantant de la banda Jonquil, fortament influenciat per les sonoritats
dels 80, el funk, el disc,
el soul o el R&B. Després
del debut el 2012 amb el
disc Young hunger, el vocalista i compositor anglès presenta ara el seu
segon llarga durada, Entirely new blue (2015) i ho
fa dins del Budweiser Live Circuit. Sala Razzmatazz.
Diumenge. A partir de les 20.30 hores. Preu de les entrades: 12 euros.
Més informació: www.salarazzma-

tazz.com.

PALAU DE LA MÚSICA

Concert solidari amb
l’esclerosi múltiple

E ESTOPA

ant Jordi su último disco. Se
on el que vuelven a su esencia

L’Ensemble de Metalls
de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) interpretarà bandes sonores
del cinema a l’espectacle
FEM un concert de pel·lícula, que destinarà beneficis a la Fundació Esclerosi Múltiple. Palau de la
Música Catalana. Palau de la Música, 4. Dissabte a partir de les 12.00
hores. Preu de les entrades: 20 euros. Més informació: www.palau-

musica.cat.

io especial
obuses

o del concierto,
Metropolitans de
(TMB) habilitará un
pecial de autobuo finalice el
o. Estos irán del
Jordi a la plaza
aceptarán todos
de transporte del
rifario integrado.
indicador de línea
a-Palau Sant Jordi.

tiempo que se agotaron pero
los hermanos han confirmado
una nueva cita en Barcelona.
El sábado 15 de octubre de
2016 volverán a actuar en el
Sant Jordi para despedir su gira actual.
Además, el 15 de diciembre
de este año ofrecerán una Estopaclass en el metro de Barcelona, con motivo del cuarto
aniversario del club de usuarios de transporte público
JoTMBé. Palau Sant Jordi. Passeig
Olímpic, 5-7. Hoy a las 22 horas. De 25 a
60 euros. www.estopa.com.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’ALIANÇA DEL POBLENOU

Gospel solidari per
combatre l’Alzheimer
Gospel Gràcia actuarà
avui divendres al Casino
L’Aliança del Poblenou.
El preu de l’entrada es
destinarà íntegrament a
la investigació de la malaltia d’Alzheimer. Rambla
del Poblenou, 42. Avui a les 21.00
hores. Preu de les entrades: 12 euros. Més informació: www.casi-

noalianca.com.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 62-63

O.J.D.: 7389

TARIFA: 6616 €

E.G.M.: 92000

ÁREA: 1701 CM² - 189%

SECCIÓN: SERVEIS
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AGENDA
PARA HOY

o

._~

Env(e
suspropuestas
a:

Tarra,gona

Cambrils

Tarragona

Tarragona

Reflexologiade
les emocions

Gotesde mLsica
i notesdevi

EfectosNavales
Ortiz

19.00 H. Biblioteca Municipal
Activitat per con~ixerel cosi les
emocionsatrav~s de les connexions ambels nostres peus. El
desequilibri energetic entre
els 6rgans pot afectar directamentI’estat emocional. A c~rrec d’Arat. Cal estar inscrit.

19.30 H. El Seminari
Fragmentsde I’espectacle’U n pais que es diu tu ijo’,que representa la trobada del cantautor reusencFito Lureambel saxofonistatarragoniXavierPig. Preu: 5 £. Reserves
al correu info@dotarragona.cat o
al tel~fon 977217931.

19.00 H. Museudel Port
Aquestatardatindr~ Iloc la confer~ncia’Desde1945al serveidela nostra mar. 7° anys de singladura
d’Efectos NavalesOrtiz’ a la sala
d’actes del Museu. A c~rrec de
Merc~ Toldr~ responsable del Museu del Port de Tarragona.

hancreatrelatsHmatgesquedes
criuen lavida dels afectatsper la diabetesi I’obesitat. Hart disposatparaules i tra$osambu n punt de tristor, tendresa, humoro ironia per
fer-nos m~sproperalasituaci6 dels
que afronten aqueststrastorns de
salut.

10.30 H. Biblioteca P,;blica
¯ Selecci6de rondalles ques’explicaran als hensi nenesde les escolestarragonines dela forma m~stra- (<L’Estat contra
dicional, i de lamhde mestres~vies la democr~cia~
recu peradoresde conies-RosaSen- 19.30 H. Llibreria La Rambla
sat (MARC),que volen col.laborar
¯ Manualper desintoxicar-se de la
de maneradecidida en l’educaci6.
dictadurade la Ilei,obrade PauMiserachs.A la presentaci6del Ilibre
Networking
intervidran a I’acte, I’exdiputat Sr.
16.00 H. Col-legi d’Advocats
Ramon
Vifials, la Sra. AnnaArqu~,
¯ L’ll.lustre Col.legi d’Advocats
i el
portaveu de la International CoCol-legi d’Economistes
han organit- mission of EuropeanCitizens (ICAC)
zat unajornadaorientada per tal que i I’autor PauMiserachs.
els professionals d’amb6scol.lectius puguin incrementar la seva ((EI submarino))
xarxa de contactes i ampliar els
19.30 H. Tinglado 4,
seus ~mbits de negoci.
Moll de Costa
¯ Conferencia a cargo de D.AntoPremiExtraordinari
nio Bergofi6s Gonz~lez, ComanFi de Grau Professional
dante Naval Tarragona. Se ruega
17.30 H. Conservatori
confirmaci6n: comtemartarragode la Diputa¢i6
na@fn.mde.es
rats (saxo), Albert Medina(fagot)
i Alba Llorach (viol 0. Sala Noble.
Obert atothom.

Diabetis i obesitat
17.30 H. El Corte Ingles
¯ Diversosescriptorsiil-lustradors

((Refugiats))

queconfluelxenenunespalpubhc,
ambalternan~a del diai la nit: el
dia corn el marcde les aparences,la
nit corna escenarid’a116ques’oculta o es vol dissimular. Lectura dramatitzada, arab direcci6 d’Albert
Mestres.

flcAplecBalxCamp2o15~repart~
mentde premis. U n total de 600eurosen premis en met~l.licitrofeus
concedits per diverses entitats i
institucions. L’exposici6 estar~
oberta fins al dia 14dedesembre
de

Miquel Puig

Isabel

20.00 H. Llibreria La Capona
l Presentaci6del Ilibre<<Un bonpals no~su n pals low cost>>,de
Miquel
Puig. Ambla participaci6 de I’autor
i del director de Fet A Tarragona,
Recard Lahoz.

18.30 H. Bravium Teatre
l Cantantde I’orquestra internaciohal Maravella, concert dedicat a la
m6sicaFrica. Preu de I’entrada: 8
euros.

Dijous de mon61egs
22.30 H. Pachito Lounge
¯ Mon61egamb
Miguel Angel Marln. Entrada:8 £ arab mojito.

Reus

2015.

Hern~ndez

PDBorrokillos
23.30 H. Lo Submarino
¯ Primeres Mans&Keko s’u neixen
per formar Pd Borrokillos, m~sica
del rotllo mesclada amb m6sica
per killos al m~spur estil delaterra,
combinaci6 explosiva.

Altafulla
Seminari-Taller

16.00 H. Sala de Juntes,
Ajuntament
¯ <<Entrenamentd’habilitats em<(L’home que comptava
prenedoresi directives>> ambAldiners))
bert Torruella. De 16 a 2ohores.
19.0 OH. Centre de Lectura
Si esteuinteressats en assistir-hi,
¯ CicleVeusLiteraries al Centre:Jot- calfer la incripci6 (gratuTta)
di Boixad6sBisbal (Barcelona,1958), events.urv.cat/go/26115seminari.
escriptor, cantautor itraductor literari. El Clubde lecturadenovel-la Club de lectura
negradel Centrede Lecturali ha de- 19.00 H. Biblioteca Municipal
dicat la sessi6 del mesde novem
bre ¯ LecturadelIlibre<<EI reflejo delas
a aquestadarrera novel.la. E12oo6 palabras>>, de KaderAbdolah.
va editar, conjuntamentambel creadorde jocs Oriol Comas,el llibrejoc d’humorlingiJistic To DreamOmelettes/Somiartruites. En els 61tims anysha editat diversostreballs ~AI voltant de
discogr~fics.
la qu|mica))
20.00 H. Sala.~gora
~(EI treball de Cels
de I’Ajuntament

Cambrils

20.00 H. Teatre El Magatzem
¯ ’Refugiats’ ~s la primera obra de
teatre llarga publicadade l’escripConcursfotogr~fic
Gomis a I’Arag~)
tora Lurdes Malgrat. Es tracta d’u- Aplec Baix Camp
19.30 H. Arxiu Municipal
tiva de l’Associaci6 Fotogr~fica de
na met~forasobre la nostra socie- 10.00 H. Centre de Lectura
¯ ConferEnciaac~rrec de Josefina Cambrils. Es podrhveurefins a129
. tat,vistaa partirdels personatges. ¯ Exposici6 de149Concursfotogr~- . Roma.
. degener de2o16.
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Eleg nciai
car cteramb
Aupa Quartet
~,AupaQuartet ~s molt m~sdel
quea primeravista
es potintuir. Dels
seusinstrumentscl~ssics flueix
unam,lsicacarreEadade
groove i espontanei’tat,des
d’on mostrenla seva
particularfusi6deljazz,
el funk,el soni el flamencatrav~sde¢omposicions pr6pieside
¢ontagiosesmelodies
enriquidesambapassionadesimprovisacions.
ArabAsier Suberbiola, Rams~s
Puente,violins; Felipe Escalada,
viola; i Mart(nMel~ndez,
violoneel. M,Isics vers~tils ques’adap-

Montblanc
((Europa fa un mill6
d’anys.
10.00 H. Esgl~siade Sant
Francesc
a Exposici6quemostra,atrav~sde
plafons i reproduccions,corn es
van configurar progressivament
els actualscontinents
i cornles variacions clim&tiquesvan determinar I’aparici6 d’unavegetaci6
i fauna especffiquesen diferents Iocalitzacions geogr&fiques.
Horari:de
dillunsadissabtedelo a14i de16a
18h.Diumenges
i festius de lO a 14
horus.

ten a qualsevol gEnere
musicalquese’ls proposi
amb u nabarrejad’eleg~n
ciai car~cterquecomen~aacon~ixer-secornestil aupa.Des
delsseus
primersassajos
fins al dia
d’avuihantocat ales sales
m~simportants
de Barcelona,la seva
ciutatde resid~ncia:Jamboree,Apolo, Luzde Gas
o Palaudela M,’,sica
Imatge
promocional
del grup Aupa
Quartet,queactuaaquest
vespre.FOTO~
CEDIDA

emblemhtics,ambpecesin~dites i
activitats paral.leles,posar~
enrelleu els fonamentsde la Tortosa
moderna.Impulsadaper l’Escola
d’Art i Dissenyde la Diputaci6de Audici6
Tarragona.
20.30 H. Auditori alcalde
JosepMalaperia
mAudici6
d’alumnes
decordai vent.

Vila-seca

ElVendrell

((Origen. El renacer
del fresco)>
10.00 H. MuseuDeu
a Exposici6
d’obresdeI’artista Francisco Valderrama,
creadorde I’Associaci6Proyecto
Fresco.Lasalad’exposicions temporalsacollir& un
conjunt d’obrespict6riques creades ambuna novat~cnicaamb
pinturadecalf i graft. Horari:Dedimarts
adivendres
delO h a14h i de 17h a
19h. Dissabtes
d’11h a 14h i de17h
a19h. Diumengesi
festius d’11hal
4
h. Dillunstancat.

Torredembarra
((Feli~ment s6c
una oona>)

((Xavier Vails
18.00 H. Biblioteca
¯ Parlemde I’obra de MariaAur~- i els Ilibres>>
lia Capmany,
ambI’experta Isabel 11.00 H. Fundaci6Apel.les
Graffa.
Fenosa
u Xavier Vails (Barcelona19232006), parede I’actual primerministre deFran(;a,Manuel
Vails, compartia ambApel.les
Fenosa
el let de
ser un artista catal&de I’Escolade
((Any.s de Ilum
Parrs. Horari: Dedimartsa dissaba la c,utat>>
10.00 H. Diversosespais
tedh~ ha14hide~8
h a2o h. lnforU U namacroexposici6
enset espais, maciS: www.fundaciofenosa.or8

Tortosa

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Constant[

Economia
domstica
17.30H. BibliotecaMunicipal
AmbRosaFerreiro: ’Tinc un
pla!’. La nostravida familiar o
laborales pot beneficiarsi partim d’una bonaplanificaci6,ja
queensdonar~ m~srecursos
per gestionarmillor els imprevistos.

l"arra~ona

ran destinatsa la gravaci6del
primer disc de Segonam&.

Encesa
solid~ria
18.00H. Pla~ade les cols
mLa Salle Tarragona,conjuntamentambelscompanys
de La Salie Torreforta,celebraunanova
EncesaSolid&ria a favor de la
Fundaci6
PROIDE,
la loa edici6!
EIs dinersquees recaptinambla
vendadellantions anirandestihatsals menjadors
escolarsdels
alumnesdel nord de Togo.

Tortosa

Reus

Infant Perud’Arag6

GerardVer~6s
20.00 H. Museude Tortosa
mPresentaci6de la reedici6 de
I’obra poEticacompleta deVerges, a cura de SamAbrams.

Vandell~si
I’Hospitalet
19.30 H. CentreCultural

Concertsolidari

<<Cat61iques
i dedretes>> Infant Pere

21.00 H. Auditori Josep
Carreras
¯ Concertsolidari per a la Fundaci6 Casal l’Amic i Rainbows
for
Children.

21.00 H. BraviumTeatre
l Duessenyoresde tarann~conservadorensfan unasessi(~ideol6gicaperposaral dia els valors
tradicionals.

Segonam~
+ SenseRu mb

Vimbodf
i Poblet
B|blia de Borsod’Este
10.30 H. Reial Monestir
de Santa Maria de Poblet
¯ Mostradela B~bliadeBorsod’Estea Poblet.

m Jornades commemoratives
del 71o~aniversari del naixementde I’lnfant Pered’Ara86.
Segonaconfer~ncia, titulada<<L’infant
Pere,Bar6d’Enten~a i comtede Prades>>
a c&rrec
d’EzequielGort, doctoren Hist6ria.

22.30 H. LOSubmarino
uE I primer Crowdfunding
Festival ambels Segonam&!En Vila-seca
aquest
petit festival hi participaran ells mateixosacompanyats II Setmana
dela diabetis
delgrup riudomencSenseRumb, 11.00 H. CAP
tot seguitser&el torn del nostre u Taller de cuina saludable, a
resident Dj OGTque estar& m& c&rrecdela Fundaci6
Al(cia.Lloc:
a m&amb
Dj Eric-G,un cl&ssicde aula de doc~ncia(2a planta,
les festesmajors.Els dinersani- CAPVila-seea).

