Recull de
Premsa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 5853

TARIFA: 508 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 128 CM² - 12%

SECCIÓN: CATALUNYA

2 Noviembre, 2015

EL FIEL DE LA BALANZA

Positivo

Negativo

¯ E1 fabricante de embufidos
NoelAlimentariaabrir~i una
planta en EEUU
y estudia implantarse tambi6nen Chin~.
¯ La farmac6uticaRochecontratarfi a medioplazo a 200
personasmLsen su centro de
SantCugatdel Vall6s.
¯ La multinacionalestadounidenseCargillinviertediez millones de euros para ampliar
sus instalacionesen Reus.
¯ La tecnol6gica Agile Content crece con adquisiciones
en FinlandiayM~xico.

¯ La C~imarade Comerciode
Barcelonave riesgos a largo
plazo en la recuperaci6nde la
economiacatalan~_
¯ Losajustes laboralesen Valeo y Autoliv siembrandudas
sobreel futuro de la industria
auxiliar del autom6vil.
¯ La alcaldesaAdaColauafirma que Barcelona Regional
realiz6 "contratosfantasma".
¯ La Sindicatura de Comptes
detecta falta de control sobre
los fondospflblicosquerecibe
el Palaude la M6sica

EL IMPACTO
ECONOMICO
DE FIRA DE BARCELONA
Unestudio
deEsade
hacifradoen2.624millones
el impacto
econ6mico
deFiradeBarcelona,
Io queequivale
al 1,21%
del
PIBdeCatalunya.
Dela entidad
dependen
40.580empleos.
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PROPUESTAS DE ABC PARA LA CAMPAÑA DEL 20-D

Ideas para el debate ante
un nuevo tiempo de pactos
∑ Los cambios sociales
y la llegada de nuevos
actores a la política
marcarán la campaña
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Últimos datos / 2013

Análisis

Muestras analizadas
por la
Agencia Mundial Antidopaje
Muestras

Mundo

España

Total

Resultado y tipo de sustancia
detectada
En porcentaje respecto
al total

%
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Fuente: MECD, CSD, Estadística
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Sustancias
prohibidas
en competición
en ciertos
deportes

44,8%

10,3%
10,3
%

Manipulación de la sangre
de componentes sanguíneos,
y
manipulación química
y física, dopaje genético

Muestras 3.761

27,9%
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Sustancias prohibidas
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Concluyó una legislatura paradójica y
2010
7 Caso Noos
contradictoria. El desencanto social
con el bipartidismo gracias a la refundación del centrismo y el populismo
extremo contrastan con la evidencia
de una recuperación que no vende en
las urnas. Hoy, el reclamo de la ma8, 12,
14
croeconomía no parece tan mediático y convincente como el triunfo escénico de la efebocracia y sus discursos virginales, diseñados para una
De todos
sociedad digital enseñada en el harcon
los relacionados
pción solo
los casos de corru
tazgo de lo antiguo. Pero hablar no es
20
n
han entrado en prisió
lo mismo que gestionar. Mariano Rajoy ha vivido cuatro años en la
paradoja de un creciente descréCiifras y datos
dito de su imagen política pese del
dopaje en España
a
a la eficacia de su Gobierno contra el rescate. Elogiado fuera de
España, ningún líder extranjero se explica por qué aquí se discute al PP, ni por qué ha perdido más de dos millones en votantes en cuatro años. Sin
embargo, el dato es objetivo.
¿Las razones? No es rentable descuidar la «política» cercana para dar preferencia o exclusividad a una «gestión» sorda y tecVeintiocho entregas
nocrática, por imprescindible que fuera
para lograr números negros. Los im- La serie de reportajes de
puestos y los recortes queman. Y pro- análisis comienza hoy
bablemente Rajoy nunca pensó que la y terminará el próximo
prioridad de enfriar la prima de ries- sábado 28 de noviembre
go supusiera generar la sensación de
que el resto –Cataluña, la réplica a la
corrupción o la indignación social– tas para impulsar una regeneración
era secundario. Nunca creyó que sus pública frente a los abusos del poder
tiempos de reacción irritaran tanto… y los cohechos masivos que colapsan
incluso en su propio partido. Rajoy los Juzgados. Y deberá garantizar la
optó por una lejanía institucional de convivencia y la unidad territorial
frialdad apática, e infravaloró el lide- frente al pulso secesionista catalán.
razgo de los platós y la empatía faci- Sin nuevas transiciones, sin reformas
lona de las revoluciones guionizadas constitucionales de tintes federales
con redes sociales y demagogia. Desa- y riesgos inciertos, sin incurrir en retendió su rol como referente de la de- visionismos desfasados. En definitirecha en España y recuperarlo es una va, sin arrasar con el pasado sencillacuesta arriba.
mente porque es innecesario. CorreLa nueva legislatura está en mar- gir los vicios de una democracia para
cha y será distinta en cualquier caso. redescubrirla no es destruirla ni reMucho. Tanto si gobierna Rajoy como fundarla.
si lo hacen Pedro Sánchez, Albert RiABC propone desde hoy, y hasta el
vera o Pablo Iglesias. Surge un 2016 de sábado 28 de noviembre, una amplia
incógnitas y alianzas condicionantes. agenda de análisis e iniciativas que
Necesariamente, España vivirá de pac- configurarán el guión programático
tos continuados sin mayorías absolu- de todos los partidos. Van a proliferar

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
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Diputados durante de la X
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ENRIQUE GÓMEZ BASTIDA

Ámbito nacional

s
Principales caso
de los últimos años
Cataluña
Castilla
y León

Director de la Agencia
Antidopaje Española. Instructor
de la operación Puerto

7, 10,
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JOAQUÍN MOECKEL

Madrid

2, 4 ,15

C. Valenciana
Andalucía
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Murcia
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ción propia

Abogado.
Especialista en
asuntos
taurinos

JOSÉ MARÍA DE AREILZA

los compromisos partidistas contra una corrupción endémica y la
lentitud de la Justicia, y
a favor de un rearme moral y anímico basado en
el crecimiento y la búsqueda de 20 millones de
empleos en España como
objetivo. Los tiempos
obligarán a rubricar pactos para incrementar la
proyección exterior, y racionalizar una política de inmigración
caótica en Europa, donde España debe
ganar peso institucional para ser más
decisiva.
La orientación del gasto social en
el Estado del bienestar, la educación,
la sanidad o la cultura no merecen sectarismo programático ni sumisión
ideológica. Solo acuerdos de Estado
realistas que impidan tomar a nuestros niños y jóvenes como rehenes de
un cambio de leyes sistemático y nocivo para su formación. La religión
como extensión de la libertad en democracia, el deporte limpio y competitivo convertido en seña de una identidad nacional sin complejos, el problema demográfico de una España
envejecida, la consolidación como potencia turística e industrial, los símbolos de la nación... La campaña será
compleja y el resultado de las urnas,
bastante incierto. Pero en las propuestas, los valores y los principios, más
que en los liderazgos, radican los éxitos de una democracia. Más aún, en
tiempo de pactos.
Los c
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Sancionado dos años

sin c

Profesor de Esade y Cátedra Jean
Monnet-Esade

CARLOS ALBERTO
MONTANER
Escritor y periodista,
especialista en política iberoamericana
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FRANCISCO MORENO
FERNÁNDEZ
Director del Observatorio de la lengua
española y las culturas hispánicas en
EE.UU.

TERESA LÓPEZ
Profesora de Políticas Familiares de la
Universidad Complutense y presidenta del
Comité de Bioética

GAYLE ALLARD
Economista del IE Business School

JAVIER JORDÁN
Profesor titular de Ciencia
Política y de la Administración
Universidad de Granada

OTROS COLABORADORES
Complementan la lista de expertos el
presidente de la subcomisión de
Inmigración del CGA, Pascual Aguelo; el
director del Centro de Gestión Pública del
IESE, Pablo García Manzano; y el
presidente del Colegio de Ingenieros, Juan
Antonio Santamera, entre otras firmas de
relevancia.
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Quan
Barcelona

va

comen ar a
set
melSmana
Unllibre aplegala relaci5 de la
ciutat arab grans compositors
sustentaven en tres grans pilars:
l’amor per la terra catalana, la mflBARCELONA
sicai D~u". "Si Bach hagu~sdut barretina, haurien pogut concentrar ]es
Qu~t6 aveure "el carnicer de Barce- seves passions en una sola persona",
lona" ambRossini? Per qu~ el Liceu afegeix. L’Orfe5Catalh hiva dedicar
havia de quedar a les fosques durant esfor~os fins que va ser capaq d’atrel’estrena de La valqu[ria? Per qu~ vir-se ambla Passi6 segons sant Males obres de Bach van ser menysti- teu i, quan ho va aconseguir, la mflgudes durant rant de temps a Barce- sica de Bach ja no va marxar de la
lona? A Cesc Avil~s Phmies (Reus, ciutat. A Pau Casals li deu no nom6s
1981)li interess a tant la mflsica com Barcelona sin6 tot el m6nla"resurles hist6ries que hi ha al darrere i els recci6" de les Suites per a violoncel
vincles que ~s capa~ d’establir amb del mestre alemany.
la societat. Tot plegat d6na mflscul
lona,
a prop de la plafa
Wagner.
al llibre Barcelona melbmana. La
pass[6 de la ciutat a tray’s dels grans
compositors (Angle Editorial).
Mozart
Bach i Sch6nberg(que va viure
Undamnificat de la rivalitat
la ciutat per qfiestions de salut) de- entre verdians i wagnerians
limiten el marc temporal d’un as- Avil~s sospira quan toca parlar de
saig divulgatiu en qu~ Avil6s combi- Mozart. Es el cas mes dramatic.Va
na anecdotari, tensi6 narrativa i una patir un oblit gaireb~ total. E1 segle
s61ida bibliografia per descriure una XIXa Barcelona va set una travesBarcelona que, efectivament, maiva sia del desert per a la mflsica de
ser Viena per6 que tamb~va viure la Mozart", explica. Podia haver sigut
mflsica amb passi6. "A Barcelona molt diferent, perqu~ Cos[fan ruttot arribava tard i malament, menys tees va representar al Teatre de la
els compositorsitalians", diuAvil~s. Santa Creu l’any
tot just vuit ,I
Tanmateix, hi va haver un seguit de 1798, ~v
mflsics, empresaris, poetes, perio- anys despr6s de
distes i mel6mans que a empentes l’estrena a Viena.
i rodolons van aconseguir introduir Per6 aleshores, el
la mflsica dels mestres a la ciutat.
no-res, tret d’algunes representacions
Bach
de Don Giovanni. ExUna passi6 que va esclatar amb
cl6s de la rivalitat enun segle de retard
tre verdians i wagneLa mfisica de Bach ambprou feines
rians, Mozart va ser
va sonar a Barcelona fins a]es aca- menystingut per totballes del segle XIX.Isaac Alb~niz, horn menys per iHusEnric Granados i Joan Lamote de tres mozartians com
el poeta Joan MaraGrignon van posar remei a un silenci de m~sd’un segle, perb la gran fei- gall, que el va defensar ", ¯ ....
na la van fer Lluls Millet, Amadeu en una abraonada conVives i Pau Casals. l~s a dir, l’Orfe5 ferencia el 1905... a la seu de 1AssoCatalh i un violonceHista que va es- ciaci6 Wagneriana. "Fins i tot podevenir universal. Corn recorda demfer-ne una leetura politica: dos
Avil~s, les vides de Millet iVives "se pols oposats disposats a no posarXAVIERCERVANTES
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se d’acord, i al mig Mozart", diu
Avil6s.
El carter de Mozarta Barcelona
ds al
barri de G~cia,cornel de Verdi.
Rossini
El gran capita de "la tirania
italiana"
Segons explica l’historiador Josep
Subir~ a La 6pera en los teatros de
Barcelona, Rossiniquan escrivia una
hria sovint deia: "D’aquldos anys aixb ds cantarh de Barcelona a Sant Petersburg". Aixl d’aclaparador va set
l’~xit del compositor d’El barber de
Sevilla en el primer terq del segle
XIX. "La recepci6 de les 6peres de
Rossini va set brutal a Barcelona, i
tambdles de Donizettii Bellini, i mds
endavantles de Verdii Puccini. La tirania italiana va set absoluta. Es pot
dir quela ciutat si que estavaal dia de
les bperes italianes’, diu Avilds, que
recorda que abans de Rossini no s’hi
feien reposicions. A partir d’aleshores ~s el pflblic qui demanaque tornin algunes 6peres. Entre els principals admiradors de Rossini hi ha-fla

RamonCarnicer, director de l’orquestra del Teatre de la Santa Creu,
que va escriure una obertura per a
l’estrena d’El barber de Sevilla a la
capital catalana.
Rossin~Donlzet~
i Belllnino tenen
Beethoven
La dificultat per interpretar
les grans obres simfbniques
Un pflblic poc avesat al simfonisme
i uns mfisics que "no estaven suficientmentqualificats" van fer que fins
ales ~ltimes d~cades del segle XIXno
s’interpretessin a Barcelonales simfonies de Beethoven. Va set un m~sic alemany,Ferdinand Hiller, que va
capgirarla situaci~. SegonsA~fi~s,els
concerts que Hiller va dirigir el 1881
"van suposar un abans i un despr~s
en la percepci6 de la mdsica de
Beethoven". La relaci6 de la ciutat
amb l’obra del compositor de Bonn
tamb6t6 episodis dramhtics. L’esclat
de la Guerra Civilvaimpedir que Pau
Casals dirigis laNovenasimfonia que
havia d’obrir la cerimbnia d’inaugu-
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feria palmesana.
El auto de imputación dictado por el
juez instructor resulta demoledor y claro
como en pocas ocasiones. Sitúa los hechos
como una verdadera trama organizada cargando culpas no sólo sobre los agentes detenidos y enviados a prisión, también sobre
sus mandos y hasta los cargos municipales

de "limpiar mierda" en la perrera municipal. La cadena de extorsiones que se han
PAÍS: España
ido desvelando ahora se suman a los escándalos
anteriores32
por la manipulación de
PÁGINAS:
oposiciones o a la vinculación de algunos
agentes
con grupos
mafiosos
como los ÁnTARIFA:
1520
€
geles del Infierno. Todo ello es de una gra321
CM² - 28%
vedadÁREA:
inusitada
y deteriora
muy seriamen-

cía Nacional, han derivado en pretenciosos
cuerpos de élite con mandos y algunos inFRECUENCIA: Diario
tegrantes que acabaron implicados, según
los detallados
O.J.D.:informes
14521judiciales, en la extorsión, el sexo y el enriquecimiento personal. E.G.M.: 103000
Se impone un verdadero cambio. ReSECCIÓN: OPINION
sulta imprescindible
que se vuelvan a con-

rrupción y las “mordidas” forman parte del
día a día.
Y son los propios policías que padecieron desde su comportamiento honesto esta
etapa negra quienes deben dar un paso al
frente para recuperar la imagen y la dignidad de un cuerpo imprescindible para
nuestra vida social.

sidencia como un negocio familiar, el causante de la deriva independentista que hoy,
exacerbada, constituye nuestro mayor problema. Hay un gran caudal de literatura política encaminado a exonerar a los grandes
políticos de los pequeños vicios, y el propio
Ortega, en su distinción entre las virtudes
magnánimas y las virtudes pusilánimes,
parece disculpar al estadista que se deja
arrastrar por ciertas pasiones pero que a la
postre sabe conducir certeramente a las
muchedumbres (“Mirabeau o el político”).
Sin embargo, en el caso del viejo expresidente, lo oculto no son escabrosidades de
la vida privada, como fue el caso de Mitterrand por ejemplo, sino una enfermiza propensión a adueñarse de dinero público, un
impulso patológico a enriquecerse a toda
costa, una cleptomanía incalificable que no
puede disimularse ni disculparse. La estampa de una familia numerosa enfebrecidamente enfrascada en el expolio del país
es más propia de las repúblicas bananeras
latinoamericanas que de las viejas naciones
europeas.
Es evidente que este escándalo no desanimará a los independentistas más inflamados, que incluso pensarán que las reve-

laciones sobre la familia Pujol son, en todo
o en parte, fruto de la malquerencia de los
españoles. Pero la sociedad catalana no
puede dejar de hacer la ilación argumental
que vincula la introspección nacionalista al
expolio, y que liga las causas judiciales
abiertas, cada vez más comprometedoras, a
las prisas por escapar del alcance de los tribunales españoles. La única salida que hoy
tiene la familia Pujol ante el oscuro horizonte judicial que le aguarda es la independencia, que interrumpiría los procesos y los
arrojaría a un cómodo limbo. Igual que los
sectores de la burguesía catalana que están
siendo imputados en el ‘caso Palau’ y en todos los demás episodios de corrupción.
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LA MAFIA DEL 3%

Antonio Papell
 Twitter: @Apapell

as últimas noticias sobre la familia Pujol son espeluznantes.
Según las más recientes informaciones, la comisión rogatoria enviada por Andorra demostraría que la
familia del expresidente de la Generalitat
Jordi Pujol ingresó más de  millones de
euros en efectivo en sus cuentas de Andorra. A los que habría que sumar las inversiones financieras, por valor de otros diez millones, por lo que el monto total movido asciende a más de . Según “ABC”, se habrían
producido además ingresos en efectivo y en

L

diversas divisas, por valor de varios millones en dólares, en marcos, en libras y en euros. Jordi Pujol Ferrusola habría actuado
como fiduciario de la familia, cuyos nueve
miembros están señalados por formar parte
de una organización delictiva. Otras noticias aseguran el depósito a nombre de la familia de grandes caudales en Belice. Los
cuantiosos movimientos de dinero tuvieron
lugar también cuando Pujol padre era presidente de la Generalitat y Artur Mas, sucesivamente, conseller de Economía y conseller en Cap. La existencia de una vasta red
de exacciones, de cohecho, de corrupción
parece claramente acreditada, en lo que supone el mayor escándalo económico de la
democracia española, sin precedentes en el
contexto europeo. Los registros ordenados
por el juez De la Mata, aunque muy tardíos,
habrían corroborado las sospechas con
nuevos datos incriminatorios.
Lo irónico del caso es que haya sido el
influjo de este político nacionalista y megalómano, que concibió su interminable pre-
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A TIRA LIMPIA

 Sólo este trasfondo puede explicar que

CDC, que ha sido una fuerza burguesa que
ha influido poderosamente en la vertebración de la sociedad catalana, esté ahora
mendigando a la CUP el respaldo para arañar unas parcelas más –insuficiente- de legitimidad. Sólo el miedo a tener que pagar
una gran factura por tanto abuso explica la
pérdida de la dignidad que implica la invocación a la ilegalidad y a la quiebra del estado de derecho.

POR J. M. BARCELÓ

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 43

O.J.D.: 89794

TARIFA: 14327 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 404 CM² - 38%

SECCIÓN: GRADA

1 Noviembre, 2015

S MONTAÑÉS

LLL

El treball anònim
L’exposició de la Pedrera revaloritza el llegat dels artesans
modernistes de finals del segle XIX que van millorar l’obra arquitectònica
C. S.
BARCELONA

que ara
seva pe·
unt amb
oyo Ito,
2010 en
a Fira de

Un plafó de marqueteria amb una
dona tocant l’arpa, obra de l’aris·
tòcrata gravador Alexandre de
Riquer, va ser descoberta en una
granja on en desconeixien el va·
lor i la utilitzaven com a porta
d’una conillera. El col·leccionista
de Terrassa Gelabert Cendra la va
fer restaurar i així va aconseguir
salvar una de les joies artesanals
que s’exhibeixen a l’exposició Modernisme: Art, Tallers, Indústries, a la
Pedrera.
Mireia Freixa, catedràtica
d’Història de l’Art de la Universi·
tat de Barcelona i comissària de
la mostra, explica que només s’ex·
posa «un 2%» del que han vist ella
i el seu equip, procedent del Grup
de Recerca en Història de l’Art i del
Disseny Contemporanis.
«El treball dels artesans és el
més anònim i ocult del modernisme», assegura la comissària, per
a qui el més laboriós ha sigut visi·
tar col·leccionistes privats repar·
tits per tot Catalunya per trobar
mobles de Gaspar Homar i de Joan
Busquets, ebenistes que van col·
laborar amb Antoni Gaudí.
Les rajoles blaves d’una
desapareguda peixateria
de la Boqueria atribuïdes
a Lluís Bru, el ceramista de les
columnes i mosaics del Palau
de la Música Catalana, de Lluís
Domènech i Montaner, és una
de les peces més singulars de
l’exposició, que enfoca la seva
mirada en totes les arts aplica·
des i decoratives i en els oficis ar·
tístics, com els fabricants de vi·
drieres o d’ornaments de fer·
ro forjat.
Freixa explica que les arts
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decoratives més industrials es van
vincular durant el modernisme
«a la innovació i mecanització que
aportava la indústria». Sobretot en
tot allò més relacionat amb l’arqui·
tectura, com la fabricació de pavi·
ments, els sostres esculpits en guix
i els acabats per a exteriors de pe·
dra artificial. «Es va assajar amb
nous materials i nous procediments
que van incorporar millores tècniques imprescindibles per poder obtenir productes estandarditzats dirigits a un mercat de demanda que
creixia».
Segons Freixa, el modernisme va
captivar totes les classes socials. «Va
significar un canvi de gust. La voluntat de ser moderns va marcar tota una generació a les portes del se-

gle XX», argumenta la comissària
en el pròleg del catàleg de l’expo·
sició. Barcelona va assumir a Es·
panya la capitalitat d’aquest pro·
cés. «La construcció de l’Eixample
va suposar un increment de l’edificació i, en conseqüència, de les
indústries subsidiàries de l’arquitectura. Així, els artistes van projectar tribunes, relleus, glorietes,
vidrieres i columnes adossades»,
enumera la catedràtica. Pel que fa
a estil, amb el modernisme impe·
ren les referències a la naturalesa
relacionada amb el sentiment ro·
màntic, com reflecteix l’impressi·
onant biombo de fusta noble amb
vidriera cloisonné amb flors i fulles
de palma, que Frederic Vidal Puig
va dissenyar el 1903.

Preàmbul

Cadira
que va
dissenyar
Gaudí el
1904 per a la
Casa Batlló.

Pilar Vélez, directora del Museu
del Disseny, destaca que el fet
diferencial del modernisme és
el gran protagonisme de les arts
decoratives i les aplicades a l’ar·
quitectura. «Va ser necessària
l’existència d’obradors dedicats
a les nombroses especialitats
d’aquests oficis: ebenistes, fusters, tapissers, vidriers, joiers...»,
enumera Vélez, que esmenta la
importància del taller del Castell
dels Tres Dragons, que va organit·
zar Domènech i Montaner a la seu
del restaurant de l’Exposició Uni·
versal de Barcelona el 1888, que
es troba al parc de la Ciutadella.
Allà es van confeccionar les peces
de ferro, manyeria i modelatge
que necessitava per acabar l’edifi·
ci. «És lícit considerar aquest projecte com a preàmbul del modernisme integrador de les arts», afe·
geix Vélez. H
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L’agenda
BARCELONA
CINEMA
In-Edit Beefeater.Fins
al 8 de novembrese celebra una nova edici5 d’InEdit Beefeater, el festival
dedicat als documentals
sobre el mSnde ]a mfisica.
En aquesta ocasi5 s’ofereL~ una programaci5 de
~15titols repartits en diverses seccions. Aquest
cop l’homenatjat ~s el cineasta Tony Palmer. A
les sales AribauClub i
Aribau Multicines.
BARCELONA
SAL6
Sal6 del Manga.Avui ~s
l’flltim dia de la XXIedici6 d’aquest esdeveniment dedicat al m6ndel
mangai l’anime. Aquest
any ]a Fira de Barcelona
oferei~ exposicions dedicades als dracs en el c6mic, al videojoc Super
MarioBros. i a la visi6
de Star Warsal Jap6, entre altres activitats.
BARCELONA
11.30 CINEMA
’Phantasma, weekend
of terror’. E] cinemaPhenomena(c/Sant Antoni
Maria Claret, 168) tanca
avui aquest cicle de peldicules de recTor que combina diversos classics
arab altres titols contemporanis. AI llarg del dia
es projectara~ Pesadilla
en ElmStreet, E1 corazdn del dngel, Christine,
Supers~cidn i Lucifer,
entre d’altres.
BARCELONA
12.30 RECITAL
ColominaColomd, Lu
i JordiVidal. Ells tres
seran els encarregats
d’un recital de poemes,
dihlegs, balls i can~ons
que es realitzar~ a l’Heliog~bal (c/Ramon i Cajal, 80) arab un text
una coreografia obra de
RamSn Colomina Tornasol i l’acompanyament
musical de Collage.

Karm
I Matteo,
els integrantsdeTaleof Us¯ ARXIU

Electr6nicaprofunda
ambel duoTaleof Us
BARCELONA
19.00 CONCERT
La seva mfisica s~a consagrat en elmSnde l’electrSnica arab un ritme molt especialamb infiu~ncies
techno, pop i rock. Aquestajornadaestaran a Razzmatazz acompanyats d’Undo i WooYork.

L’instrumentista
Juande la Rubia¯ ARX~U

El torndeJuandela Rubia
al Palaudela Msica
BARCELONA
20.30 CONCERT
E1 jove orga~ista de l’orgue del templede ]a Sagrada Familia emocionaqualsevol arab la seva mfisica.Aquestvespre tocar~ Bach, I-~indeli Corielli en
tm concert dirigit per Gottfried yon der Goltz.

MANRESA
20.00 TEATRE
’El sommelier’.
L’actor
catal~ Fe~val Fernhndez
ha escrit i protagonitzat
aquest monSleg d’humor
negi~ arab la col-laboraci5
de l’escriptor i dramaturg
BARCELONA
ToniOrensanz,i dirigit
pel tamb~actor ToniAl16.00 Mt]SICA
’Be Prog! The Madness b~, en qu~maridar~el vi
Day’. La sala Apoloofearab vida, sensacions i
reLxaquest festival per
experi~ncies. Ala sala
als amants de la mfisica
Voil~t!(c/del CSs,7~t).
potent en qu~ destaca
l’ac~aci5 de la formaci5
EL PRAT DE
polonesa Riverside, que
LLOBREGAT
comparteix cartell arab
19.00 TEATRE
el postrock de Mono,
’El Ilarg dinarde Nadal’.
SSlstafir, TheSixxis i la
Sota la direcci5 d’Alberto
psicod~lia de Lion ShepDiaz, elTeatre Modern
herd. Els polonesospre(pl. de ]a V’fla, 5) presenta
sentaran el seu nou disc
aquesta representaci5
Love, fear and the time
adaptada de l’original de
machine, que recalca la
Thornton VCflder. Una
histSria familiar que ~for~a del metal arab tm
so molt obscur.
velar~al pfiblic els canvis
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en els costumsihabits
d’mmpa~ de la societat
americana en el canvi
del segle XIXal XX.
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Dos processos judicials posen en dubte la concessió
de concursos públics a Catalunya

A la recerca
de les comissions
SANTIAGO TARÍN
MAYKA NAVARRO
Barcelona

D

ues investigaci
ons judicials han
posat potes enlai
re la política cata
lana, i totes dues
apunten directament al cor de
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC). D’una banda,
el jutge del Vendrell Josep
Bosch indaga els pagaments a
canvi de contractes públics, el
3%. De l’altra, el jutge de l’Au
diència Nacional José de la
Mata ha considerat que la famí
lia Pujol Ferrusola, els pares i
els set fills, han actuat com una
organització criminal que ha
acumulat un patrimoni im
mens d’origen il∙lícit. Les dues
qüestions tenen un punt en co
FETS IMPREVISIBLES

ros. Això va derivar en un pro
cés judicial al jutjat central
d’instrucció 5 de l’Audiència
Nacional, llavors dirigit pel ma
gistrat Pablo Ruz i ara per José
de la Mata.
D’altra banda, al Vendrell
s’indagaven presumptes irre
gularitats a l’Ajuntament de
Torredembarra. Els fiscals an
ticorrupció només van haver
d’escalar tres esglaons per pu
jar d’un assumpte local o un al
tre que afecta el Govern. El lla

vors alcalde tenia relacions co
mercials sospitoses amb Jordi
Sumarroca, de l’empresa cons
tructora Teyco. En escorcollar
la seu d’aquesta companyia es
va trobar en una caixa forta un
paper on hi havia apuntada una
comissió per obra pública. A
conseqüència d’això es va es
corcollar la seu de Convergèn
cia Democràtica de Catalunya, i
es va recuperar l’agenda d’An
dreu Viloca, el seu tresorer i ad
ministrador de les fundacions

Els casos de la família Pujol
LLEGENDA DELS CASOS

LLEGENDA DELS DELICTES

Suborn
Tràﬁc d’inﬂuències
D Delicte ﬁscal
B Blanqueig de capitals

X Cas Pujol
X Cas Jordi Pujol Ferrusola

C
T

X Cas ITV
X Cas Oleguer Pujol
X Caso 3%

Dos esdeveniments
inesperats van
desencadenar
les investigacions
NIVELL D’ACUSACIÓ

El dubte és fins
on arribaran les
indagacions judicials
al Govern
VIACRUCIS FAMILIAR

La confessió d’una
exnòvia ha suposat
un calvari per als
Pujol Ferrusola
mú: es la recerca de la comissió.
I ho fa la Fiscalia Anticorrup
ció, que ha destinat tres dels
seus membres a perseguir
aquests fons: Fernando Berme
jo, José Grinda i Juan José Ro
sa.
Són processos judicials, però
és evident que tenen un vessant
polític que no es pot defugir: es
posa en dubte una manera de
governar, ja que s’expressa en
les indagacions que els concur
sos públics s’han manipulat de
manera habitual, i que el partit
que ha governat Catalunya du
rant anys s’ha finançat il∙lícita
ment. L’existència de comissi
ons il∙legals per aconseguir lici
tacions era un rumor que
sobrevolava la vida catalana
des de fa anys, però dos esdeve
niments inesperats l’han posat
sobre la taula: una exnòvia en
fadada i un paper oblidat.
Anem a pams.
L’any 2012 va aparèixer en
escena Maria Victoria Álvarez,
exparella sentimental de Jordi
Pujol Ferrusola, i va denunciar
a la policia que havia acompa
nyat a Andorra el primogènit
de la família amb motxilles car
regades de bitllets de 500 eu
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OLEGUER

ORIOL

MARTA

MIREIA

B D

C

T

D

D

D

D

B

B

B

B

CAS OLEGUER PUJOL
Audiència Nacional
Jutge, Santiago Pedraz
Blanqueig de capitals
en operacions
immobiliàries

CAS ITV
Jutjat d’instrucció,
número 9 de Barcelona

CAS PUJOL
Jutjat d’instrucció,
número 31 de Barcelona

Jutge, Silvia Pérez Mejía

Jutge, Zita Hernández

Tràﬁc d’inﬂuències a
favor del seu amic Sergi
Alsina per obtenir la
concessió d’estacions
d’ITV

Herència del seu pare
Florenci no declarada al
ﬁsc i oculta en la Banca
Privada d’Andorra

El precedent:
el Palau
de la Música
]Aquestes no són les

primeres causes judici
als per un assumpte
similar. Hi ha un gran
precedent: el Palau de la
Música. Pendent d’anar
a judici, el fiscal Emilio
Sánchez Ulled sosté que
els prebosts de la insti
tució, Félix Millet i Jor
di Montull, van fer de
mitjancers entre CDC i
Ferrovial per a la licita
ció de la línia 9 del metro
de Barcelona i la Ciutat
de la Justícia a canvi
d’un 4%.

afins al partit, la CatDem i Fò
rum Barcelona. Hi havia llistes
de reunions prèvies als concur
sos i anotacions de pagaments.
Ara Viloca està en presó provi
sional, i també va ser detingut i
està en llibertat amb càrrecs
Josep Antoni Rosell, director
general d’Infraestructures.cat,
l’empresa pública que s’encar
rega de la licitació d’obra a Ca
talunya.
Sobre totes dues qüestions
plana l’ombra d’una xifra, que
ja és tot un símbol: el 3%. Però
de les investigacions es des
prèn que és simplement una
definició, perquè la Fiscalia té
constància de comissions de
fins al 10%; i en altres processos
judicials anteriors s’ha vist que
es va arribar al 20%. Falta per
analitzar la documentació que
Rosell va escamotejar del seu
despatx i que va amagar en una
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Jordi Pujol Ferrusola dimarts sortint del domicili dels seus pares, envoltat de càmeres

Carles Sumarroca Coixet
Empresari i
confundador de CDC

MARTA FERRUSOLA
LLADÓ
D

XAVIER GÓMEZ

JORDI PUJOL
SOLEY
D

B

Pare/ﬁll

B

Empresaris
vinculats
amb Jordi Pujol
Ferrusola
JOSEP

PERE

B

B

Carles Sumarroca
Claverol
vicepresident del
grup Comsa-Emte

JORDI

D

D

B

B

B

D

Xavier Tauler
Conseller delegat
de Copisa
CAS PUJOL FERRUSOLA
Audiència Nacional

CAS 3%
Jutjat número 1 del Vendrell

Jutge, José de la Mata

Jutge, Josep Bosch Mitjavila
Fiscals, Fernando Bermejo i José Grinda

Investiga, Guàrdia Civil

Blanqueig de capitals a través de bancs d’una dotzena
de països. S’investiga el cobrament de possibles comissions
entre el 2004 i el 2012, totes de contractistes de la Generalitat

Presumptes comissions
del 3% rebudes per
la Fundació de CDC

Principals empreses investigades:
Empreses Sumarroca
EMTE
Copisa
Constructora Pirinenca
Simper Ofﬁce
Construcciones Materiales y Pavimentos Inmoviliaria (CMPI)
Isolux
Life Mataró
Famguega
New Piave Seis

Principals empreses investigades:
Teyco
Copisa
GrupoSoler
Oproler
Tec4
Urbaser

Investiga, la UDEF

LA VANGUARDIA

caixa forta i quatre maletins en
poder del jutge del Vendrell
per conèixer l’abast d’aquestes
presumptes irregularitats.
Sigui com sigui, la qüestió és
que la Fiscalia Anticorrupció té
al seu punt de mira els concur
sos públics a Catalunya, i no
més falta saber fins on arriba
ran les seves investigacions, si
pujaran encara més dins del
Govern de la Generalitat. El
que ja surt és que es va canviar
la fórmula per al cobrament, i
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així es pot llegir als documents
judicials: es va passar del co
missionista a l’ús de fundaci
ons.
I, mentrestant, la denúncia
d’Álvarez s’ha convertit en un
calvari per a la família Pujol.
L’expresident de la Generalitat
va confessar sorprenentment el
juliol del 2014 que havia man
tingut un compte a Andorra
amagat al fisc durant trenta
anys, la qual cosa li va portar
una taca sense reparació possi

ble en la seva carrera, i el retret
ciutadà. El seu primogènit Jor
di està assenyalat com un co
missionista que va moure
quantitats escandaloses. Dos
fills més, Oleguer i Josep, estan
acusats d’operacions finance
res sospitoses. I Oriol està im
putat per haver manipulat les
adjudicacions d’ITV i haver po
sat a la venda el seu vot al Parla
ment. Aquest és l’horitzó judi
cial de la recerca de les comissi
ons.c

ERA
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IDEES

Dins del cicle Orgue al Palau,
el Palau de la Música acull el
Concert de Halloween, amb la
projecció de la pel·lícula
Nosferatu, adaptació de la
novel·la Dràcula, i amb l’actuació de l’organista Juan de
la Rubia, que improvisarà la
banda sonora del film.
18 hores. 6 euros.

Juan de la Rubia

2 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

ndres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

M

enrere la seva vida al Mig Oest americà perquè el seu pare
an Francisco. Com tothom, la Riley es deixa guiar per les
Por, Ira, Fàstic i Tristesa.
94 min.
16.00 18.00
13.35

Cinesa Heron City 3D
Comèdia
Gran Sarrià Multicines
c Verdi HD

l complejo de dinero)

EUA. 2015. DIR.: W. BALL. INT.: DYLAN O’BRIEN I THOMAS BRODIE-SANGSTER.

ODRIGÁÑEZ. INT.: L. RUBIO I G. PODDIGHE.

7 A

orna a la finca familiar per presentar la xicota i anunciar el
hi viuen també els millors amics del pare: la Francisca, el
ngo, tots ells víctimes d’un complex de diners. 78 min.
19.00

VATORES. INT.: J. MALKOVICH I A. FEDARAVICIUS.

16 A

G

16.30
16.20 18.20 20.20 22.20
16.00 18.05 20.10 22.15
16.10

El corredor del laberinto: Las pruebas

12 A

Ciència ficció: El Thomas i la resta de clarians s’han d’enfrontar al seu desafiament
més important fins al moment: buscar pistes sobre la misteriosa i poderosa organització coneguda com a CRUEL. Aquest viatge els porta a les Brases, un lloc apocalíptic
replet d’inimaginables obstacles.
102 min.
Cinesa Diagonal Mar 19.10 21.45
Cinesa Heron City 3D 19.25
Cinesa La Maquinista 21.30

El cumpleaños de Ariane

FRANÇA. 2014. DIR.: R. GUÉDIGUIAN. INT.: J. BOUDET I J.-P. DARROUSSIN.

12 A

ia soviètica, hi ha una ciutat que ha esdevingut una mena de
ue alberga una barreja de bandes multiètniques enfrontades
r perillosos malfactors. En aquesta ciutat, dos nens de 10
rin, membres d’una colla d’exiliats siberians, creixen junts
110 min.
20.00 22.00

Fantàstica: Avui és l’aniversari de l’Ariane i està més sola que mai en la seva bonica casa. Les espelmes del pastís ja estan enceses, però tots els convidats han
cancel·lat, ningú acudeix a la celebració. L’Ariane puja al seu bonic cotxe i deixa la
seva bonica urbanització per perdre’s a la ciutat.
86 min.
c Balmes Multicines
16.30

rto

ESPANYA. 2015. DIR.: D. DE LA TORRE. INT.: LUIS TOSAR I JAVIER GUTIÉRREZ.

R. RAYMOND. INT.: N. BONJADI I F. PINTO.

16 A

polític de l’Iran de 2009, Afshin Ghaffarian, apassionat del
eunir un grup de joves disposats a arriscar la vida per aconntre segueixen els passos de Gene Kelly i Michael Jackson,
i l’Elaleh.
98 min.
19.15

MEYERS. INT.: ROBERT DE NIRO I ANNE HATHAWAY.

APTA

és un vidu de 70 anys que descobreix que la jubilació no
rs aprofita l’oportunitat de tornar a treballar i esdevé becari
e moda en línia fundada i dirigida per Jules Ostin 121 min.
15.45 18.45 21.45
16.10 19.05 22.00
16.30 19.20 22.10
16.20 19.15 22.10
16.15 18.00 20.10 22.35
12.00
12.15
16.00 18.25 20.00
12.00
11.45
15.45 18.15 19.55 22.30
12.00
15.30 18.05 20.05 22.20
12.00
16.00 18.00 20.20 22.40
16.30 19.20 22.00
16.10 19.00 22.00
18.00 20.20 22.35

Fritz

HERNÁNDEZ. INT.: ALBA RIBAS I CRISTIAN VALENCIA.

18 A

El desconocido

12 A

Thriller: El Carlos, executiu de banca, comença el matí rutinari portant els fills a
l’escola, cosa excepcional, ja que sol fer-ho la dona. Quan arrenca el cotxe, rep la
trucada d’un desconegut que ho sap tot sobre ell. Aquesta persona li anuncia que té
una bomba sota del seient.
98 min.
Arenas de Barcelona 17.45
Balmes Multicines
22.10
Cinesa Diagonal
22.30
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa La Maquinista 16.00
Yelmo Cines Icaria
13.30

El legado

ESPANYA. 2015. DIR.: J.-P. ARGENTER. INT.: XAVIER SERRAT I FABIÁN MATAS.

EUA. 2014. DIR.: TOM VAUGHAN. INT.: PIERCE BROSNAN I SALMA HAYEK.

Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Palau Balaña Multicines

15.45
16.00
15.40
16.10
16.00
16.00

18.15
18.15
18.00
18.20
18.05
18.00

20.30
20.30
20.20
20.30
20.10
20.00

22.45
22.45
22.40
22.15
22.15
22.10

G

12.10
12.15
12.15

El virus de la por

ESPANYA. 2015. DIR.: VENTURA PONS. INT.: ROSER BATALLA I RUBÉN DE EGUÍA.12

A

Drama: El dia que el grup infantil de natació de la piscina municipal comença a nedar
sense bombolla, s’acusa un dels monitors, el Jordi, de fer un petó a un nen. Els pares
reaccionen amb inquietud. Afloren interrogants sobre les pors contemporànies, les
relacions humanes, els prejudicis i la confiança.
73 min.
C Cinemes Texas
22.00

Everest

DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: B. KORMÁKUR. INT.: J. CLARKE I J. BROLIN.

12 A

Aventura: Inspirada en els increïbles esdeveniments que van tenir lloc durant un intent per conquerir el pic més alt del món, descriu l’impressionant recorregut de dues
expedicions que s’enfronten a una de les pitjors tempestes de neu mai conegudes per
l’home.
121 min.
Arenas de Barcelona 18.45
c Balmes Multicines
19.10 22.10
Cinesa Diagonal
22.40
Cinesa Diagonal Mar 22.30
Cinesa Heron City 3D 19.30 22.00
12.15
Yelmo Cines Icaria
21.40
14.30

Francisco, el padre Jorge

ESPANYA, ARGENTINA. 2015. DIR.: B. DOCAMPO FEIJÓO. INT.: D. GRANDINETTI.APTA

Biopic: A través d’una periodista que està escrivint un llibre sobre el Papa Francesc,
es repassa la vida del pare Jordi en la seva lluita contra la pobresa, la prostitució,
l’explotació laboral, la droga i la corrupció.
110 min.
Balmes Multicines
18.00

7 A

Curtmetratge: Un incident fortuït porta Juan Sánchez a prendre la que podria ser
l’última decisió important de la seva vida. Bratwursts, ganivets, la Verge del Pilar,
una picadora de carn i una reunió secreta del gremi de frankfurters de Barcelona es
donen la mà en aquesta tragicomèdia negra.
15 min.
Méliès
22.00

El marido de mi hermana

M

12 A

Historia macabra

EUA. 1981. DIR.: JOHN IRVIN. INT.: FRED ASTAIRE I MELVYN DOUGLAS.

18 A

Terror: Quatre vells amics viuen turmentats per un secret: el fantasma d’una dona que
es nega a desaparèixer i torna per assassinar-los un per un.
110 min.
c Phenomena
16.15

Home: llar dolça llar

Comèdia romàntica: De dia, Richard Haig és un professor d’anglès d’èxit i respectat
que imparteix classes al reconegut Trinity College de Cambridge, on ensenya poesia
romàntica del segle XVIII. De nit, cedeix a les seves pròpies fantasies romàntiques
amb una contínua onada de belleses universitàries. Va aprendre com ser un brètol del
pare, el Gordon.
100 min.
Cinesa Diagonal Mar 20.50 22.50
Cinesa Heron City 3D 20.25

Animació: Quan la Terra és presa pels Boov, una raça alienígena a la recerca d’un
lloc on establir-se, tots els humans són reubicats mentre els Boov reorganitzen el
planeta. La Tip, una noia molt espavilada, se les enginya per no ser capturada i acaba
accidentalment sent còmplice d’un Boov desterrat anomenat Oh.
93 min.
n Cinemes Texas
12.00

El nostre últim estiu a Escòcia

EUA. 2015. DIR.: GENNDY TARTAKOVSKY.

a famosa i bella actriu que acaba de morir. Tres joves deciREGNE UNIT. 2014. DIR.: G. JENKIN, A. HAMILTON. INT.: R. PIKE I D. TENNANT. APTA
Comèdia: El Doug i l’Abi són dos pares normals amb tres fills encantadors però
de cadàvers per veure el seu cos nu i no poden evitar tenir
DE LAbaixen
MUSICA
CATALANA
molt excèntrics. Després de separar-se, han de viatjar amb els nens de Londres a
els seus PALAU
instints més primitius,
a un infern del
qual

EUA. 2015. DIR.: TIM JOHNSON.

Hotel Transsilvània 2

APTA

APTA

Animació: Tot sembla estar canviant a millor a l’Hotel Transilvania. La rígida política
de només per a monstres establerta pel Dràcula s’ha relaxat per fi i s’han obert les
portes del lloc també a hostes humans. No obstant això, el Dràcula està preocupat en
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&el quem&uneixels mdsicsisraelians i palestins de la West-Eastern
Divan?D’entrada,tocar a I’ONU

E1 m&ode Barenboim
drets humans. "Precisament,
aquesta~s una casa on es vea dialogar i on no es tanca la porta a nin-

ESCENARIS
Maricel
Ginebra
Migdia de cel plomis sobre Ginebra. Un violinista de la West-Eastern Divanavangapel llarg acc6s a
la seu de les Nacions Unides. Va
despentinat de manera moderna,
ambpantalons de tub que deixen
veure els calgotets i unes botes que
revelenque, sigui israeli~ o palestl,
6s probableque visqui a Berlin. "Si,
viure a Berlin emconverteix en un
israeli/t ne C", ironitza. Fa gambades
llargues, es nora que arriba ambel
tempsjust al’assaigambDaniel Barenboim,el fundadord’aquesta orquestra que uneix mdsics de totes
dues bandesdel conflicte de l’Orient Mitj’a. Com6s la relaci6 entre
els mflsics quandeixeu els instruments?, li pregvntem."Es basa tot
en l’alcohol -diu lent broma,i s’assenyalala cara de ressaca-, ks la colaque ens uneix".
Es un dia extraordinari ales Nacions Unides. I potser al m6nsencer. Dissabte al vespre es va celebrar el concert per l’Entesade Civilitzacions i Respecte pels Drets
segona edici6 ja ~s una tradici6.
Aquesta iniciativa de la fundaci6
ONUArt-invent de l’exministre
espanyol Mig~el .&ngel Moratinos
per buscar el di~leg a tray, s de
l’art- va arrencar l’any passat arab
Juan DiegoFl6rez. El tenor va agafar la seva g~litarra per primeravegada davant les cameresi va cantar
S61ole pidoa Dios.
Bd, avui no ks 10 de desembre,dia
de l’aniversari de la proclamaci6
dels drets humans, per6 l’agenda
de Barenboimha obligat a avangar
la data. E1pla es va forjar a Barcelona, al final d’undels seus concertsal
Palau de la Mtlsica. Moratinoselva
complimentar i la preuada batuta
n,o s’ho va deixar dir dues vegades.

V.MARTIN
/ LV

Un momentdel concert sota la cdpula de Miquel Barcel6 ambBarenboimdirigint I’orquestra
Ginebracinc anys consecutius i situar l’esdevenimenta l’altura del
concert vien~s d’aWnou. L’acfisdca de la sala20 dels Drets Humans
i
l’Alian~ade Civilitzacionsli encanta, i diu que no ha vist un anditori
ambun sostre tan bonic al mdn.La
cfipula de MiquelBarcel6 afavoreix sens dubte la seva imatge davant
les c/~meres, especialment en
aquest contrapicat que pot veure’s
des de la unitat mbbilde realitzaci6
que la productora catalana Mediapro ha disposat per gravar el concert.
, M~sde trenta paisos d’Europai
Asia van seguir ahir l’esdevenimenta travds del canal Classica, i
TV!~o1 rotrnn~motr~o1 nronor din

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

13.Un desplegament important per
auns beneficis exigus,oi?"B6,no 6s
una operaci6 de prestigS, ho fern
perqu&ens agrada", comentaJau-

El director va acabar
ahir el seu primer
concert a Ginebra amb
una crida a treballar
per "la fraternitat"
me Roures, de Mediapro,que aprofita la sevaparticipacida la rodade
premsa per recordar que tamb6pot
for o1

tres no sabemres d’aquest tema",
respondemanerajocosaBareinboim.
A Ginebra es troben avui aut6ntics peixos grossos de la diplom~cia
i diverses princeses, tant de Luxemburgcorn del Marroc. E1 discurs d’obertura el pronuncia Bon
Ki-moon,el secretari general de
I’ONU("quina maneratan meravellosa de celebrar el nostre 706aniversari!’), i fa de mestrede cerim6nies el director generalde l’oficina
de Ginebra, Michael Moller, qui
s’ha molestat quan una coHegade
la premsa espanyola ha preg~ntat
per la ironia que un dels pff/sos que
convida Barenboimsig~i Egipte,

Tamb6intervenen, abans d’iniciar-se el concert, l’alt comissionat
pels drets humans,Zeid Ra’ad A1Hussein, i l’alt representant de
l’Alianga de Civilitzacions, Nassir
Abdulaziz AI-Nasser. Jos6 Manuel
Barroso 6s un espectador de primera fila, igual que Jose Luis Rodrlguez Zapatero, que assenteix quan
Moratinoses pregunta corn ~s possible que al segle XXIset cristig, jueu, musulm~o budista sigui motiu
de marginaci6. "Hemarribat a un
punt de no-retorn, el conflicte
5tab-israeli5 s’ha de resoldre ja
-diu Moratinos pels passadissos-,
hi ha d’haveruna oferta politica diplom~tica i una involucraci6 de la
comunitat internacional. I sap? No
m’estranyaria que l’any que ve es
produls un canvi", diu enigmatic.
"La seguretat que vol Israel nom~ss’aconseguir~ satisfent la recerca de la justicia que necessiten
els palestins, una cosa no s’aconseguir/t sense l’altra", assevera Barenboim, que assegura que est/t
tranquil quan veu que la seva orquestra agrada i molesta per igual
tant a palesdns comaisraelians.
"Mx6vol dir que estic fent b~ algana cosa". Pel que fa als mfisics, sdn
joves d’Israel, Palestina, JordSmia,
Siria, Egipte, el LNan,Turquia,uns
quants espanyolsi tamb6de l’Iran.
"Nocal afegir res mils", diu Barenboim."D’Israel a l’Iran, la gent ha
de viure d’acordals principis de la
Revoluci6 Francesa, llibertat,
igualtat i, aqul 6s onjo faig ~mfasi,
fraternitat. Deixin-nos treballar
per aix6", acaba, emocionat.Lacinquantenade mflsicsha tocat les illtimes tres simfonies de Mozart.
Per&s’aconsegueixla fraternitat
entre aquests mfisics? "Noels pots
demanar que es tinguin simpatia,
per6 sl que tinguin compassi6,que
sentin el dolor de l’altre," diu el
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CRÍTICA D’ART

Memòria d’unes desaparicions
Juan Bufill

La galeria Senda estrena un nou i
espaiós local a Barcelona, a prop
del Palau de la Música, amb una
exposició individual del fotògraf
francès Mathieu Pernot (Fréjus,
1970). La mostra de Senda és una
proposta temàtica que es resumeix
en el títol Destrucció, però són diversos els temes sobre els quals reflexiona aquest fotògraf, el punt fort del
qual és la coherència conceptual. I
segurament el tema principal és
l’oblit, o la destrucció del caduc com
a primer pas cap a una necessària
renovació.
Pernot s’aproxima a aquesta idea
mitjançant dues sèries complementàries. A Le feu veiem fotografies
d’una caravana de gitanos que
crema i les cares de persones que
contemplen aquest foc. És un ritu
tradicional que es compleix quan

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

mor un patriarca. Les comunitats
nòmades, lleugeres d’equipatge, no
pretenen deixar empremtes en la
història.
A la sèrie Grand Ensemble retrata
el fracàs de l’urbanisme tipus Bellvitge i contraposa les antigues postals optimistes de Le meilleur des
mondes amb les posteriors fotografies realistes d’Implosions. Els edificis utòpics convertits en problema i
objecte de demolició. En les dues
sèries la fotografia es presenta com
un mitjà per guardar memòria del
que desapareix, però no des d’una
actitud nostàlgica, sinó distant i
enfocada cap al futur.
‘IMPLOSIONS’
(2001-2008)
Fotografia de
Mathieu Pernot.
Galeria Senda,

Barcelona, fins al
21 de novembre.
Preus: entre
6.000 y 8.500 €
Tel.: 93-487-67-69
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Levante el mercantil valenciano

A QUIEN LEA

Xavier Ribera

DRET
AR L’ESPILL

reconegut el problema, ens toca planar possibles solucions. la primera i
s important sembla que pas a pas es
assolint. la ciutadania, de la mà de la
si, ha escollit rebutjar viure a l’altra
nda de l’espill, despertant d’aquesta
mptadora letargia i reclamant a les inscions la defensa dels seus propis intesos. Però la segona és donar-li instrunts legals per a aconseguir-ho, i això
presenta més complicat en les condins polítiques actuals. tornant al prini, si des de la constitució se’n deriven
s béns jurídics que exigeixen la resposprotectora del dret penal, i reconeint les insuﬁciències del termeinteresgenerals per a garantir els drets de la
tadania, una reformulació de la carta
gna podria ser la clau: plantejar un
u imperatiu constitucional, de major
ensitat, fent referència a la justícia sol com a ﬁnalitat última de la gestió púca. açò requeriria d’un vertader procés
trencament democràtic amb l’statu
o actual, fet que a hores d’ara sembla
ns fàcil però no inabastable. Sols així
dria combatre’s la situació de conﬂicte
iolència que representa la corrupció.
i és que la corrupció també és violènviolència institucionalitzada contra
aspiracions de la ciutadania de viure
b dignitat, contra la pròpia legitimitat
mocràtica. el leitmotiv de «no ens resenten» cobra sentit quan els drets sols sucumbeixen davant els interessos
na classe política innoble, centrada a
nvertir el concepte d’interés general en
bterfugi des d’on assegurar la seua poó de poder. el menyscabament del
ema democràtic és evident, en la mea que la desprotecció experimentada
la ciutadania és inversament propornal al desenvolupament de mecaniss jurídics i polítics dirigits a esmenar
uesta situació. i ací ens endinsaríem
altre tema controvertit. Si el dret ha
dequar-se a les demandes socials, seplanteja com a tasca prioritària rensar el seu signiﬁcat, la seua vinculaavui més propera a un discurs tècnic
xperts que al caràcter crític de la discina. així, a partir d’una mena de demotització del dret es provocaria una
nsformació en les institucions capaç
rradicar l’actual situació sistèmica de
rupció política.

DUELO CIVIL CATALÁN
stamos ante una confrontación civil, en dos frentes. entre los ciudadanos de cataluña divididos por mitades a favor o en contra de la independencia y al
mismo tiempo, entre los catalanes y el
resto de españa por un proceso secesionista que no comparten todos los catalanes ni admite el estado español. Se ejerce
la violencia de acción-reacción entre los
dos territorios. desde cataluña esgrimen
manifestaciones, marchas, declaraciones,
resoluciones, mociones o diadas. Por parte española, las armas son procesos judiciales, registros, ﬁscalía, actuaciones policiales, boicot a los productos catalanes,
amenazas de salida de la Ue y del euro o la
desconexión bancaria y el deﬁnitivo tribunal constitucional. la animadversión
interna en cataluña ha derivado en disputas y cismas en las organizaciones empresariales, entidades culturales o asociaciones ciudadanas. en el debate ideológico,
la división se sitúa entre los que quieren
cambiar de política para afrontar la penuria social y los que priman la desavenencia territorial para ser nación. la comunitat valenciana, afectada por proximidad y
aﬁnidad posicional, tiene su penitencia en
los agravios del gobierno español —asﬁxia en la ﬁnanciación— en equipamiento
logístico, marginación e infraestructuras.
Rajoy ha reconocido que «el problema
más grave es cataluña». al tiempo que
Carme Forcadell, asamblearia de anc,
lanzaba su proclama: «visca la república
catalana!», desde la presidencia del Parlament. no hay conciencia entre los valencianos de cómo nos afecta el independentismo de nuestros vecinos. los nacionalistas catalanes nos complican más la
vida y los nacionalistas españoles vacían
el proceso autonómico valenciano, que ya
dejaron yermo sus colegas del PP en veinte años de desgobierno y mangoneo.
nunca el soberanismo catalán se había
manifestado con tal determinación. Se
vislumbra que el envite no es baladí y que
Junqueras, Mas, Romeva, Forcadell y
compañía no juegan de farol. ¿Qué ha pasado para que los acontecimientos evolucionen así en una sociedad como la catalana, tradicional e históricamente moderada?
Hemos asistido, desde la llegada al gobierno de españa del PP de José María
Aznar en 1996, a una estrategia conjunta
de poder político y poderes fácticos para
anular la efervescencia autonómica y las
aspiraciones de cataluña que habían cristalizado en dos núcleos de poder en españa: madrid y barcelona. la truncada re-

E

forma del estatut catalán, en 2008, con la
consiguiente intervención del tribunal
constitucional, árbitro judicial controlado
políticamente, provocó rechazo con la
sensación de que se había ninguneado al
Parlament de catalunya, a las cortes españolas y la voluntad expresa del pueblo
catalán. en esa estratagema, el Partido
Popular encontró en el PSoe de Rodríguez Zapatero, un compañero de viaje al
que se le vieron las cartas y las trampas.
el cataclismo, después de varias escenas del sofá en la moncloa entre artur
mas y mariano rajoy, se produjo cuando
se destapó la trama de comisiones y relaciones clientelares de la familia Pujol.
Hasta dejar en evidencia a quien había
sido durante veintitrés años presidente de
los catalanes. anteriores corruptelas de
partido se airearon con dirigentes de ciU
y el más llamativo caso Palau, con Fèlix
Millet, dejó entrever un pozo negro de ﬁnanciaciones irregulares. los últimos episodios de detenciones y registros en la
sede de convergència democràtica de
catalunya y en los domicilios de la familia
Pujol, mientras está pendiente la formación del nuevo govern de la generalitat,
constituyen una afrenta más para el pueblo catalán.
los hechos que ahora se persiguen y
judicializan son conocidos hace una década y no afectan únicamente a la clase
política catalana. los valencianos tenemos una buena muestra de trajes, comisiones y pagos electorales a cargo del erario público que llevaron al PP a conseguir
el poder ilícitamente. la colaboración del
entramado de empresas, sociedades, entidades e instituciones contribuyó a las
prácticas corruptas y a dejar sin recursos a
las administraciones para muchos años.
episodios como los del tesorero del PP,
Luis Bárcenas, Rato, gürtel, Granados,
Bancaja, José Luis Olivas, Francisco
Camps, Milagrosa Martínez, banco de
valencia o Alfonso Rus y Carlos Fabra,
no ofrecen un escenario menos escabroso
y zaﬁo que el mostrado en cataluña.
en este conﬂicto se ha ignorado lo
fundamental, que es la parte para el
todo. cataluña en solitario lo tiene difícil,
pero el estado español sin cataluña dejaría de ser españa, tal como la conocemos. Manuel Castells recordaba en La
Vanguardia: «la existencia de españa,
como la de dios, no se somete a votación». a base de llevar los desafíos más
allá del límite, es difícil que prevalezca la
razón de la legalidad, siempre reglada,
por encima de la voluntad popular, esencia de la democracia.

enciano. Fundado en 1872.
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Evasión

CALENDARIO
ESTRELLA MORENTE, ‘EL
AMOR BRUJO 1915-2015‘
EL 5 DE NOVIEMBRE

> La orquesta Amics Unesco Barcelona, bajo la dirección de
Gonçal Comellas, se sube a las
tablas del Palau de la Música Catalana para interpretar obras de
Cervelló, Turina y Falla, cuya obra
más emblemática –El amor brujo– cumple cien años desde su
composición. Estrella Morente
dará voz a dicha pieza en un recital, a beneficio de la Fundación
Vicente Ferrer, en el que también Cartel del espectáculo. EE
se escucharán versos de Federico
García Lorca.

‘JAZZMADRID´15’
DEL 5 AL 27 DE NOVIEMBRE

> El madrileño Centro Cultural Conde Duque se convierte en la sede principal de JazzMadrid’15, un festival internacional que apuesta
por la excelencia jazzística, ya sea nacional o de fuera de nuestras
fronteras. Damas del jazz moderno como Esperanza Spalding,
Rita Marcotulli o Elisabetta Antonini se suman a una programación
que cuenta con músicos de la talla de John Scofield, Joe Lovano,
Mike Stern o Richard Bona. El festival, además, se completa con
diversas conferencias y ciclos de cine.

‘FROM BUBBLE‘
HASTA EL 24 DE ENERO

n. OBRA SOCIAL ‘LACAIXA’

ies, a quien Madueño
r su rostro como lienzo.
son capaces de testifimagen la evolución de
española a lo largo de
décadas; gracias a cin300 segundos que prerato de un instante. Cinque han convertido un
ante, una sonrisa pícaada perdida en un aconeterno.

> Durante este fin de semana, el proyecto From Bubble, ideado por
Daniel Bagnon para reflexionar sobre la enfermedad del Alzheimer,
llena de burbujas de colores el centro de Madrid. El artista propone
un recorrido de más de siete kilómetros por Cibeles, calle de Alcalá, Gran Vía, Callao, Preciados, Puerta del Sol, calle Mayor, calle
Postas, Plaza Mayor, calle Atocha y Paseo del Prado. Después del 1
de noviembre, Centro Centro Cibeles acogerá una exposición documental sobre el proyecto que permanecerá hasta finales de enero.

‘NADA TEMAS, DICE ELLA. CUANDO
EL ARTE REVELA VERDADES MÍSTICAS’
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 28 DE FEBRERO

> Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de santa Teresa
de Jesús, Acción Cultural Española, el Museo Nacional de Escultura
de Valladolid y la Dirección General de Política de Industrias Culturales y del Libro han organizado una exposición que trata de mostrar la fuerza con que la espiritualidad y la religiosidad siguen siendo sustento de la creación artística. La ciudad vallisoletana acoge
en su museo de escultura obras de creadores contemporáneos como Marina Abramovic o Miquel Barceló.
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La mitad de la producci6n
de la aragonesa Sangria Lolea
se exportarfi a EE. UU. en 2016
¯ La empresaColmadoCasa Lola espera aumentarun 50%su
producci6nel pr6ximoalso. En2014 elabor6 780.000 botellas
que hay que tener en cuenta que
salieron al mercado<<cuandola
campafia estaba cerrada~>. En
2014, el que los socios de Colmado Casa Lola prefieren tomar como referencia, se elaboraron
400.000 botellas. Unvolumende
produccidn que ha aumentado
un 85%este afio, hasta las 780.000
botellas. Y subiendo. Las previsiones de sus fundadores es que
en la pr6xima campafia puedan
poner en el mercadoun 50%mils
de producci6n.

Sangrias
Lolea(tinta y blanca),elaboradas
porColmado
CasaLola.
ZARAGOZA.
Con los pedidos
del pr6ximoafio ya cerrados, los
responsablesde Lolea, la sangria
’gourmet’ elaborada en Arag6n,
ya sabe que el pr6ximoafio su
mercadoprincipal serfi el estadounidense.Haciaalli se dirigirfi
en 2016la mitad de la producci6n
de ColmadoCasa Lola, la empresa creada en Zaragozaen 2013pot
Nieves Afiafios, Bruno Balb~s,
Cheles Alcal~i y Javier Almal6,
cuatro amigos de la infancia
<<enamorados~-como ellos mismos se def’men- pot esta bebida
tlpicamente espafiola.
Este porcentaje supone un incremento de casi 20 puntos respecto al volumende sus ventas
en EstadosUnidos, segfin serial6

ayer su director comercial, Bruno
Balb~s.E1 resto irfi, en un 30%a
otros mercados internacionales
y el 20%restante se comercializarfi en el mercadointerior.
<<Noes que el consumoen Espafia descienda, el volumende
ventas previsto para el afio pr6ximo se mantiene en unas
250.000botellas>~,explic6Balbfis.
Loque sucede,detall6 el director
comercial, es que tendrfin mayor
disponibilidad ya que la producci6n de esta firma aragonesa no
ha dejado de crecer <~deformaespectacular>~ desde el mismomomento de su nacimiento, ganzaton su primera sangria en 2013
con una producci6n de 40.000
botellas, annqueBalb~ts destaca

Vino<<decalidady frizzante}>
<<Suorigen espafiol y europeo,su
innovadorapresentaci6n y la calidad del producto~>.Sonlas cualidades de esta sangria aragonesa -que cuenta con versi6n tinta
y blanca- que han despertado el
interns de los consumidoresestadounidenses. Un mercado, explica Balbis, que hasta la llegada
de Lolea<<noconociala sangria,
no la identificaba comoun vino>>.
Esta era precisamente la percepci6n con la que querlan romper los impulsoresde Lolea. Elaborada en Jaraba (Zaragoza) con
vinos de las variedades Cabernet
Sauvignon, Merlot y Tempranillo
-sin pasteurizar aunqueello reduzca su caducidad- y acompafiada con toques de citricos, Lolea se elabora en cubafrla para su
mejor conservaci6n. Yen el momentodel embotellado<<se le inyecta gas carb6nico en el cuello
de la botella para evitar la fermentaci6m>,explica Balb~s. Un
procesoque les llev6 <<asl,pot casualida&>a la producci6n de un
vino frizzante.
Noes el finico proyecto de esta firma. Ya han abierto una pequefia vermuteria junto al Palau
de la M(lsicaen Barcelona,con la
que quieten promocionarla gastronomfa mediterr~nea. No descaftan llevar este modelode negocio a Madrid y <<si funciona
abrir otro pequefio restanrante
fuera de las fronteras, en Paris o
en Berlfm,.
CmJs GARCfA

La competici6n veraniega que se hizo empresa
Todo comenz6un verano en
una reuni6n de amigosen la que
NievesAfiafios, BrunoBalbfis,
Cheles Alcalfi y Javier Almal6
decidieron competir para vet
qui4n elaboraba la mejor sangria casera. Yhuboquien la liev6 incluso embotellada. <<Uno
de ellos acudi6 con su sangria
en una botella pintada con lunares>~, explica Balbfis, que asegmra que ese rue el germende la
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empresa ColmadoCasa Lola,
que produce Sangria Lolea, que
ahora triunfa en el mercadocon
un envaseinspirado en las clfisicas botellas de ’La Casera’, con
un disefio que recuerda a los
vestidosde sevillana. <~Lasangria es un producto tipicamente
espafiol y asl queremosque se
nosidentifique~>,sefiala Balbfis,
que recuerda que cuandorealizaron sus primeras 200 botellas

<<totalmenteartesanales~ y buscaron quien les ayudar~ a hacer
una producci6n mSsindustrial
~<nosmiraron comosi estuvi~ramoslocos>>. Sus productores est fin convencidosde que esta
sangria es una embajadorade la
MarcaEspafia porque refine todas sus cualidades:<<Disefio,antenticidad, innovaci6n,y sobre
todo, alegria y tradici6m~,enumeraBalbfis. on. G.
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CRÍTICA DE MÚSICA CL ÀSSICA

Un premi amb solera
Cicle Primer Palau
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana, de l’1 al 29 d’octubre
2015

JORGE DE PERSIA

Un premi amb solera i amb p de
Primer Palau. No és fàcil que en
un concurs hi hagi tantes il∙lusi
ons en marxa. I sorprèn que amb
20 anys aquest Primer Palau hagi
donat tan bons resultats, amb una
llista llarga de noms que parlen
de la vitalitat de la convocatòria,
hagin estat primer premi o no.
I en això insisteixen els organit
zadors als jurats que pensin en la
potencialitat d’aquests joves més
que en el resultat puntual de la
seva primera actuació en aquest
escenari imponent. A veure si
prenem consciència i no són no
més els turistes els que vénen
a admirar –malgrat aplaudir
en moments que no correspon–
aquesta sala meravellosa, que
només té tres o quatre homòlo
gues –en tant que modernistes– a
Europa.
Els joves músics necessiten
molt suport que compensi l’enor
me esforç que fan per arribar a un
nivell que els permeti desenvolu
parse professionalment. És un
àmbit de forta competència i
molt difícil de suportar perquè es
treballa amb la sensibilitat.
En les quatre sessions d’aques
ta edició del 2015 hem escoltat
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dos bons violoncel∙listes, Gabriel
Ureña i, en millor posició encara,
Marion Platero; dos pianistes
amb diferent sensibilitat, Rosalía
Gómez va tocar Beethoven i
Chopin, i Victoria Vassilenko,
Liszt i Prokófiev, en tots dos ca
sos amb entitat; l’acordionista
virtuós Ander Tellería, que fins i
tot va fer la magnífica Sons de la
Terra de Guinjoan, i la formida
ble guitarrista Mabel Millán,
amb obres de gran exigència tèc
nica i traient partit del color i
l’expressió. Tots d’un nivell que
promet en les seves carreres. I, en
l’última sessió, un altre instru
ment inusual com a solista, la
molt bona violista Agnès Mauri,
que va indagar el llenguatge con
temporani i Prokófiev amb quali
tat. I ens queda, inusual i sobretot
excel∙lent en la seva feina, el Trio
Vasnier, format per joves sensi
bles, amb molt bona tècnica i sen
sibilitat estètica. Es tracta d’un
trio de flauta, arpa i viola que va
fer la impressionant Sonata per a
trio de Debussy, un dels monu
ments originals per a aquesta for
mació, a més de l’Elegiac Trio de
Bax i una mostra formidable de
l’ampli catàleg de Brotons, afí a
aquestes estètiques, Ad infini
tum. Al Trio Vasnier se li va con
cedir el primer premi i el premi
de la Crítica. Enhorabona a orga
nitzadors (Mitsubishi n’és patro
cinador), i per molts anys, i els
millors auguris en la seva carrera
a aquests joves magnífics.c
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Els 60 anys de Bill Gates,
l’home més ric del món
PÀGINA 8
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L A G RA N A P OSTA D E L A CA P I TA L D E L S EG R E

Lleida
busca
un lloc al
mapamundi
m La Seu Vella té un any per

millorar el dossier de candidatura a
patrimoni mundial de la Unesco

PAU ECHAUZ
Lleida

Els modernistes lleidatans de fa un
segle van ser els primers que, des
prés de 200 anys d’ocupació mili
tar del Turó de la Seu Vella de Llei
da, van reclamar que el conjunt
monumental fos tornat a la ciutat.
Als annals s’explica que el 14 de
maig del 1912, en plenes Festes de
Maig, una desfilada cívica va con
gregar una gran multitud de ciuta
dans que, abillats amb bombins o
barrets de copa (la processó dels
barrets), van entrar al castell per
col∙locar una placa com a home
natge al poeta Magí Morera i Galí
cia, autor de Lo campanar de Llei
da. Aquella va ser la primera mani
festació pública reivindicant la
recuperació del monument i la ne
cessitat de protegirlo. Les pressi
ons populars van fer efecte i el 1918
l’antiga catedral va aconseguir un
primer reconeixement quan va ser
declarada monument històric ar
tístic. Gairebé un segle després, el
conjunt del Turó de la Seu Vella,
format per l’antiga catedral, el cas
tell del Rei o Suda i les muralles
fortificades, és una de les quatre
candidatures seleccionades pel

Ministeri de Cultura per optar a la
declaració de patrimoni mundial
que atorga la Unesco.
La recuperació del monument
com a espai cultural i de grans es
deveniments ciutadans, a més de
principal atracció turística de Llei
da, és un fet que compleix amb es
creix la llunyana aspiració dels
participants en la processó dels
barrets. Ara es prova de fer un pas
molt més important, un objectiu
de consens ciutadà: que se li reco
negui un valor excepcional, cosa
que la inclouria en una llista de re
nom universal en la qual hi ha el
TajMajal,MachuPicchu,oeltem
ple egipci d’Abu Simbel, el primer
de tots.
L’alcalde de Lleida i president
delConsorcidelTuródelaSeuVe
lla, Àngel Ros, considera “molt sig
nificatiu i important ser en la llista
indicativaaprovadapelministeri”.
Per Ros, el vistiplau del Govern es
panyol“enscol∙locaalasortidacap
a París” i calcula que, si tot surt
com està previst, “el 2017, el 2018 a
tot estirar, aconseguirem la decla
ració de patrimoni mundial”.
El primer efecte positiu, segons
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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Un paisatge amb valor. El conjunt del Turó de la Seu Vella de Lleida aspira al reconeixement mundial
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Una via per captar turistes
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Des del 1984, el Park
Güell, el palau Güell i la
casa Milà a Barcelona...
Nou esglésies romàniques de la Vall de Boí des del 2000

Els patrimonis
de la humanitat
a Catalunya

FONT D’INGRESSOS

La condició de
patrimoni mundial
facilita l’obtenció
d’ajuts a la preservació

A Barcelona, des del 1997, l’hospital de Sant Pau i
el Palau de la Música Catalana
Barcelona
Poblet

UN EFECTE MOLT POSITIU

Tarragona

El romànic de la vall
de Boí rep 120.000
visites a l’any després
del seu reconeixement
de tenir en compte per complir els
requisits.
“La Unesco és cada vegada més
exigent a l’hora de concedir decla
racionsialallistaelspaïsosmésre
presentats són França, Espanya i
Itàlia amb molt de patrimoni his
tòric, fet que podria ser un incon
venient”. L’informe de la candida
tura porta per títol Paisatge urbà,
fita monumental i buit urbà, i ara
entra en ple procés de millora i en
el seu cas de correcció per demos
trar “el valor excepcional univer
sal” del Turó.
Un primer aspecte a tenir en
compte és que la muntanya i tot el
queallotjaenlesseves18hectàrees
formen part d’un conjunt ja indis
soluble. La Seu Vella i el seu cam
panarapareixenal’horitzó,peròla
vella catedral no s’entén sense el
castell del Rei, ni sense les fortifi
cacions. El Turó és un tot, una ico
na paisatgística amb una forta càr
rega simbòlica. Josep Tort afirma
que “el campanar de la catedral és
com un far, com un punt de refe
rència a la plana de Lleida”.
Un altre dels aspectes que do
nen valor és el d’un espai maltrac
tat per la història. “En la Seu Vella
s’aprecia l’empremta històrica.
Una catedral que, després de 500

...i el 2005 s’amplia
a la casa Vicens, la casa Batlló,
la cripta de la colònia Güell,
la façana de la Nativitat
i la cripta de la Sagrada Família,
que es van dir «Obres
d’Antoni Gaudí»

Robert Ramos (Fundació Sant Pau)

l’alcalde, serà “elevar l’autoestima
del ciutadà orgullós d’haver lluitat
per recuperar el seu patrimoni”,
però també “la internacionalitza
ció de Lleida com a referència del
gran turisme cultural”. “Només la
inclusiódelTuróenlallistaindica
tiva ens ajudarà a augmentar sen
siblement el nombre de visitants,
que ara està al voltant dels
100.000”, afirma el paer en cap.
Josep Tort i Bardolet és el direc
tor del Consorci del Turó de la Seu
Vella, organisme gestor del con
junt des del 2009 i format per re
presentants de la Paeria i la Gene
ralitat a parts iguals i un consell ci
entífic i social. Tort ha dirigit
l’equip que ha realitzat en dos anys
un ampli dossier de més de 650 pà
gines i que ha superat amb èxit els
exàmens de la Generalitat i el
Ministeri de Cultura. “La llista
Unesco de patrimoni mundial és
plena de catedrals, per això apos
tem per intentar complir amb els
criteris que exigeix la Unesco en
base no al valor universal que pu
gui tenir el monument, sinó sobre
el paisatge que es cregui a partir
del pas del temps i de la història so
bre el Turó”, declara. Es tracta
d’una via molt complexa, però més
d’acord amb els criteris que s’han

El monestir de Poblet, des del 1991, és un dels cinc monestirs
d’Espanya que tenen aquest títol
El conjunt
arqueològic de
Tàrraco, una de
les principals
ciutats romanes
d’Hispània, des
de l’any 2000

anys consagrada al culte, és con
vertida en caserna militar és un cas
únic al món, com el castell del Rei
va ser un polvorí. També és l’únic
cas de catedral convertida en
campdeconcentració,comvapas
sar al final de la Guerra Civil”.
La transcendència històrica del
Turó s’inicia en temps medievals
amb la coronació de Jaume I o els
casaments entre Ramon Beren
guer IV i Petronila d’Aragó. “En la
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guerra dels Trenta Anys, aquí dels
Segadors, Lleida va patir diversos
setges.AmitjansdelsegleXVIésel
cardenal Richelieu el que ordena
fortificar el castell i el 1707, Felip V
hi insisteix com en la guerra del
Francès, en el segle XIX, quan el
mariscal Suchet elogia la capacitat
de foc que es té des dels baluards
de les muralles, fins a 133 canons”.
Josep Tort creu que “som en el
boncamí,peròcalampliareldossi

er i esmenarlo en el que creguem
necessari”. De les altres tres candi
datures que van entrar a la llista in
dicativa, Tort creu que la més ben
posicionada és, amb la de la Seu
Vella de Lleida, el paisatge de Ris
co Caído i els espais sagrats de
Gran Canària.
El patrimoni historicoartístic de
Catalunya és un dels més repre
sentats a la llista de la Unesco: les
obres de Puig i Cadafalch i Gaudí,

els jaciments d’art rupestre llevan
tí, el romànic de la Vall de Boí, la
Tàrraco romana o el monestir de
Poblet.I,comapatrimoniimmate
rial, tradicions com la Patum de
Berga o els castells.
Joan Pluma, director general de
PatrimonidelaGeneralitat,afirma
que el departament de Cultura “no
selecciona perquè sí, sinó partint
del fet que l’informe reculli com
més criteris Unesco millor”. Se
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gons el seu parer, la candidatura
lleidatana “l’encerta quan no pre
tén basar el discurs en el contingut
monumental i aposta pel concepte
de paisatge cultural”.
El Turó de la Seu Vella coincidi
rà en la llista indicativa espanyola
amb altres candidatures catalanes
presentades anteriorment, com
sónelpaisatgedelPriorat,elpòrtic
de Ripoll i el conjunt d’Empúries.
Els efectes positius d’una decla
raciódepatrimonimundialsónso
bretot turístics. L’alcalde i presi
dent del Patronat Romànic de la
Vall de Boí, Joan Perelada, així ho
ressalta quinze anys després
d’aconseguir l’etiqueta de patri
moni mundial de la Unesco per al
conjunt d’esglésies d’aquesta vall
pirinenca. “El primer efecte –ex
plica– és l’autoestima. Quan el 30
denovembredel’any2000ensvan
trucar per explicarnos que érem a
la llista com a membres de ple dret
ens va assaltar una sensació d’or
gull perquè una cosa molt teva s’ha

Dutxa escocesa

“Expliqueu
el vostre paisatge”
]L’exdirector general

de la Unesco Federico
Mayor Zaragoza va apro
fitar una visita a Lleida fa
uns dies per clausurar la
trobada Paisatge urbà
històric, organitzada pel
Consorci del Turó de la
Seu Vella i que va reunir
sis experts lligats a la
Unesco. L’objectiu era
recollir punts de vista i
recomanacions per millo
rar el dossier. Mayor Za
ragoza va recomanar
insistir en els valors intan
gibles del paisatge format
pel Turó i la seva trans
cendència històrica. Se
gons Josep Maria Llop, de
la càtedra Unesco de la
Universitat de Lleida, “ens
apunten que anem per
bon camí apostant pel
concepte del paisatge
històric i cultural i aban
donant els valors monu
mentals”. “Hem d’explicar
millor l’impacte del Turó
marcant una ciutat i tot un
territori”, va concloure.

equiparat amb els monuments
més importants del planeta”.
Perelada afirma que des d’ales
hores, la Vall de Boí “és al mapa i
has d’estar a l’altura dels milers de
visitants que saps que vindran”.
L’alcalde destaca la important tas
ca de rehabilitació i restauració
que s’ha realitzat en tot el conjunt i
l’avantatge a l’hora de rebre sub
vencions públiques i privades.
La Vall de Boí ha notat l’impacte
econòmic directe i indirecte que
suposa una mitjana de 120.000 vi
sitantsanuals.Lavendad’entrades
i records és la principal font de
recursos del Patronat, i suposa
l’autofinançament del 65% del
pressupost anual”.
Els veïns de la Vall de Boí i de
l’Alta Ribagorça són conscients
que l’etiqueta de patrimoni mun
dial és el primer revulsiu econò
mic de la zona, però adverteixen
del contrast que suposen dotze
esglésies que han estat objecte de
tota mena d’atencions davant mi
lers d’ermites i esglésies del ma
teix estil romànic disseminades
pertotelPirineuiquenorebencap
atenció.c
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El tinent d’alcalde Pisarello i l’alcaldessa Colau en un moment del ple celebr

L’alcaldessa tira
endavant la seva
modificació
pressupostària, però
veu frenades les seves
ordenances fiscals
LUIS BENVENUTY
Barcelona

El govern que dirigeix l’alcal
dessa Ada Colau va poder tirar
endavant la seva ambiciosa
modificació pressupostària a fi
de poder destinar a polítiques
socials més de cent milions
d’euros del superàvit munici
pal. Però l’alcaldessa no va te
nir cap més remei que retirar
de l’ordre del dia l’aprovació de
les seves ordenances fiscals.
Encara no disposa de prou su
port. El ple de l’Ajuntament ce
lebrat ahir va posar de manifest
que complicat que resulta go
vernar aquesta ciutat en mino
ria. Els imprescindibles su
ports sempre arriben amb
comptagotes, amb condicions,
amb moltes puntualitzacions i
crítiques... Sí, el ple d’ahir va
ser una autèntica dutxa escoce

sa per als regidors de BComú.
No fa gaire l’alcaldessa i els
seus els acusaven de popu
listes, de chavistes, de subver
sius... Ara els titllen de con
servadors, de continuistes, de
liberals.
L’ambiciosa
modificació
pressupostària dels cent mili
ons va tirar endavant gràcies
als suports d’ERC, el PSC i la
CUP. Els regidors de CiU, Ciu
tadans i els PP, els que consti
tueixen l’ala a priori conserva
dora del ple barceloní, van cri
ticar amb duresa aquest pla
d’inversions. I van recriminar
al govern que no està responent
a les necessitats reals de la ciu
tadania en aquests temps tan
durs i complicats, que per què
es compren immobles a la zona
alta de la ciutat, es paguen in
demnitzacions i expropiacions,
i es financen els costos de la
pròximes eleccions generals
quan la gent no té prou diners
per pagar la factura de l’electri
citat, quan encara no hi ha be
ques menjador per a tantes fa
mílies, quan encara falta tant
d’habitatge social... Al tinent
d’alcalde Gerardo Pisarello li
va canviar el posat quan el regi
dor de la CUP Josep Garganté
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Democràcia a la carta
ANÀLISI
Silvia Angulo
Els problemes de diàleg de
BComú comencen a ser alar
mants. Té una profunda inca
pacitat per sumar suports en
qüestions capitals per a la
ciutat, com va passar ahir amb
les ordenances fiscals, i així l’hi
recorden ple rere ple els grups
de l’oposició sense que s’hi
posi remei. L’equip de govern

continua la seva fugida cap
endavant com si gaudís d’una
àmplia majoria quan la realitat
és ben diferent. Semblava que
l’acord al qual l’alcaldessa Ada
Colau havia arribat amb ERC i
PSC per pactar l’ampliació
pressupostària de 101 milions
d’euros suposava un canvi de
tendència. Però no ha estat
més que un miratge. Les ai
gües han tornat al curs habitu
al en un ajuntament que fa el
desentès davant les reclamaci
ons de la resta de formacions i
que es preocupa més de tornar

a estudia
obrir nou
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lisi de la
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LA FRASE  «Empieza el campeonato y se baila sardana, en el estadio, ya suena el caramillo». Frase pronunciada a l’estadi del Barcelona per Matías Prats, el
1982 en iniciar-se el campionat del món de futbol. Caramillo és flabiol en castellà. Matías Prats (Villa del Río –Còrdova, 1913 - Madrid, 2004). Periodista
Robert
Roqué Jutglà

La cobla està formada per diversos instruments col·locats en dues files. Al darrere els
instruments de metall, comuns a moltes altres formacions musicals: dues trompetes o 3; 1 trombó de
pistons; 2 fiscorns (actualment poc utilitzat en al-



tres formacions); 1 de corda, el contrabaix (conegut
també com la verra). Al davant: flabiol i tamborí, i els
instruments més típics de la cobla catalana, les xeremies que denominem, tibles i tenores, 2 de cada.
La tenora és considerat l’instrument principal de

tota formació. El cap de files és el flabiol (objecte
d’estudi aquests dies a Arbúcies) i l’instrument més
antic que és coneix. El seu intèrpret el toca amb una
mà i amb l’altre el tamborí. Destaquem per aquest
cap de setmana les colles sardanistes a Girona.

Fires de Girona i concursos sardanístics
ens trobem en plenes
Fires de girona, i estem
en un cap de setmana
on girona serà la capital de la competició sardanista al
més alt nivell. ahir, diada de sant
narcís, se celebrà el tradicional concert amb la cobla La Principal de la
bisbal. en el decurs d’aquest s’oferí un homenatge a la colla aires gironins, del geeg.
demà, dissabte, hi haurà el concurs
individual de sardanes revesses,
que des de fa 57 anys se celebra. Les
sardanes revesses estan basades
en l’oïda musical, l’agilitat i l’habilitat de càlcul. es tracta de resoldre el
tiratge de curts i llargs d’unes sardanes que el compositor ha volgut
entre si enllaçar. el concurs es farà
a les 6 de la tarda, a l’auditori de la
mercè, amb la cobla ciutat de girona, que ﬁnirà l’acte amb un concert, amb la coral del geieg.
el diumenge 1, com és preceptiu,
el concurs de colles, a la plaça
calvet i ruvalcaba, a partir de les
onze del matí. enguany s’arriba al
75è concurs, el qual tradicionalment tanca la temporada de concursos que s’havia iniciat amb de la
santa creu de Figueres, al maig.
en ser el concurs que tanca el
campionat territorial de les comarques gironines i de catalunya
nord, amb totes les seves categories;
alevins, infantils, juvenils, veterans
i grans i el fet que el concurs se celebri a girona fan que sigui un reconeixement a la seva capitalitat.
també serà l’últim concurs del
campionat de catalunya de la categoria veterans grup b.
Òbviament, el moment més important del concurs és en la categoria de «grans» i amb més motiu
essent la ﬁnal. És una ﬁnal de sis colles i tres concursos i girona serà la
penúltima d’aquesta superﬁnal. ens
referim a les sis millors colles sardanístiques del món competint entre si per la primeres posicions de la
classiﬁcació ﬁnal del 2015. garantida un altíssima competició i un
gran espectacle. Hi participaran en
total unes 50 colles, en les diferents
categories: grans, veterans, del
campionat de catalunya i de totes
les categories de campionat territorial de les comarques gironines
i catalunya nord.
La part musical anirà a cura de la
cobla ciutat de girona. es fa una crida als exdansaires de totes les colles
gironines, actuals i històriques per
ballar la sardana de germanor que
serà d’estrena del compositor gironí, Josep antoni López alvàrez, titulada: A Girona, 75 anys i més. es
farà una menció especial a dues persones que encapçalaran els equips
que organitzaven el concurs, en
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La colla Aires Gironins, amb una exhibició de «punts lliures».

Xicu oliveras i i l’Àngel cortada.
LA SANTA ESPINA
al març de 2014 es va gaudir de valent amb la posada en escena de la
rondalla «La santa espina» amb
motiu de la capitalitat de la sardana de barcelona. Passat un temps,
torna a barcelona en un marc incomparable: en formació de concert
al Palau de la música catalana. ara,
de nou es podrà assistir a una altra
representació d’aquesta obra, en
format de concert, aquest tindrà
lloc a la sala gran del Palau el 2 de desembre a les 19 hores.
La Santa Espina, estrenada el
1907, és una rondalla escrita en 3 actes i 6 quadres, amb música d’enric
morera (del qual enguany celebrem els 150 anys del seu naixement) i lletra d’Àngel guimerà. el
concert que us anunciem serà a càr-

rec de l’orquestra simfònica del
vallès, dirigida per rubén gimeno
i la coral Polifònica de vilafranca
sota la direcció de david Hernàndez
i urpí. comptarà amb la participació especial del tenor david alegret,
la soprano anna alàs i del baríton
enric martínez-castignani. una
oportunitat única per gaudir amb
una de les joies del teatre líric català, on precisament dins d’aquesta
obra lírica hi roman la sardana La
Santa Espina, de tanta transcendència per a nosaltres
FIRA DEL FLABIOL A ARBÚCIES
s’han trobat restes amb motius sobre el ﬂabiol, que resulten estar situades al costat del mar o/i d’un riu,
la major part d’elles en importants
punts d’unió entre civilitzacions
que esdevingueren espais polítics
d’europa a mitjans del segle Xiii. es

AUDICIONS
dissabte 31 d’octubre
 Arbúcies.
Festa del flabiol. Plaça. Cobles
Lluïsos de Taradell. Sardanes de
lluïment de flabiol. H 18.00

pot considerar el ﬂabiol un dels
instruments més antic. Ja trobem a
la mitologia romana Faune, que
toca la ﬂauta, òbviament precursora del ﬂabiol, i és més probable
que foren els pastors en les altes
muntanyes que ells mateixos es fabriquessin l’instrument i allà a les solituds entre els xais i moltons esbargissin llurs notes alegres i camperoles. arbúcies celebra la Festa del
ﬂabiol, que arriba a la 31a edició
demà i diumenge.
La Festa del Flabiol és única en el
seu gènere a catalunya i representa la recuperació d'un dels instruments emblemàtics i populars catalans, amb tallers de construcció de
ﬂabiols, balls i concerts.
La Festa té dues vessants importants: la musical i formativa, i és
per això que combina els apreciats
i populars concerts als carrers amb
tallers, xerrades i col·loquis sobre
aquest i instruments similars.
arbúcies té una tradició ﬂabiolaire molt arrelada. És l’instrument
més menut de la cobla, però un dels
més importants. el seu executor el
té a la mà esquerra i dóna l’introit a
les sardanes i fa el toc adient en els
contrapunts, amb la mà dreta toca
el tamborí, portant el compàs de la
cobla i a més té un paper cabdal
amb tota la interpretació, havent-hi
ﬁns i tot sardanes de lluïment de ﬂabiol.
La Festa comença dissabte amb
un debat i un col·loqui de ﬂabiolaires, a les 6 de la tarda una audició de sardanes de lluïment de
ﬂabiol amb la cobla Lluïsos de
taradell, una castanyada i un sopar popular i ressopó amb ﬂabiols. diumenge al matí hi haurà
ﬁra de Luthiers, a la plaça i als carrers cercavila i una mostra de balls
de roda de ﬂabiols, per acabar la
festa amb un gran concert a càrrec
de diversos ﬂabiolaires.

CONCERTS

L’Agenda
SARDANES

dissabte 31 d’octubre
 Ripoll.
Cine Comtal. Cobla Marinada.
H 22.00

CONCURS DE COLLES

diumenge 1 de novembre

dissabte 31 d’octubre

 La Bisbal.
Pavelló. Bisbal Jove i La Principal
de Banyoles. Castanyada.
H 17.00
 Girona.
Plaça Prudenci Bertrana. Cobles
Ciutat de Girona i Selvatana.
H 16.50
 Maçanet de Cabrenys.
Plaça. Cobla La Principal de
Porqueres. H 18.00

 Girona.
Auditori de la Mercè. Concurs
individual de sardanes revesses.
Cobla Ciutat de Girona. H 18.00
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 Palamós.
Passeig del Mar. Cobla La Principal
de Cassà. H 12.00
 Sant Joan les Fonts.
Plaça. Cobla Osona. Castanyada.
H 15.45

diumenge 1 de novembre
 Girona.
75è Concurs de Colles sardanistes.
Plaça Calvet i Rubalcaba (plaça del
Lleó). Cobla Ciutat de Girona.
H 11.00

EL PROJECTE «SARDATIC» BUSCA MICROCOL·LABORADORS
el projecte de difusió sardanista a
escolars, sardatic, busca microcol·laboradors. La seva voluntat és
trobar persones que vulgui fer créixer la proposta a través de la participació, gran o petita, de la gent. així,
han creat diverses possibilitats. La
primera és la de la ﬁgura de l’usuari habitual de les xarxes socials. en
aquest cas, només caldrà compartir la informació que es publiqui del
sardatic a les xarxes i les pàgines relacionades amb el món de la sardana, l’ensenyament i noves tecnologies.
una altra possibilitat és per als
que assisteixen sovint a ballades o
aplecs. en aquest cas es pot col·laborar repartint a l’esdeveniment la
informació del sardatic.
un altre perﬁl que pot participar
és aquell que conegui l’entorn associatiu o l’entorn el món cultural i
tradicional i la seva gestió interna. La
funció consistiria a buscar subvencions, patrocinadors i altres fonts de
ﬁnançament perquè el projecte pugui expandir-se.
si s’és mestre que ha participat en
projectes telemàtics amb un funcionament semblant al del projecte sardatic, i a més es tenen coneixements del món de la sardana
i la cobla, també hi ha opcions per
col·laborar. en aquest cas es pot assumir la tasca de coordinador telemàtic d’algun grup de treball.
Les empreses també poden involucrar-s’hi a través del patrocini,
ja sigui econòmicament o amb la
donació d’obsequis per als alumnes
que participin al curs. i ﬁns tot,
qualsevol perﬁl que no s’escaigui
amb aquestes opcions, també és
benvingut a col·laborar amb el sardatic. Per això, en qualsevol cas, es
pot contactar a través del blog del
sardatic per oferir-se: http://sardatic.blogspot.com.es/.
els microcol·laboradors rebran
una samarreta «col·laborador del
sardatic». també tindran l’àpat
pagat a la trobada anual de col·laboradors que s’organitzi des de la coordinació general del projecte.
sardatic és el nom d’un programa per donar a conèixer als
nens el món de la cobla i la sardana. La seva intenció és aproﬁtar les
sinergies de les noves tecnologies de
la informació i la comunicació (tic)
perquè grups d’escoles treballin
col·lectivament la nostra dansa. el
mètode és ideal per al professorat
que mai ha ensenyat sardanes o té
manca de competències tecnològiques plenament incorporades.
sardatic va rebre el Premi capital
de la sardana 2013 a les iniciatives
renovadores.
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e Other Side, un espectáculo.

El grupo sevillano Siempre Así.

The Bourbon Street Stompers.

HE OTHER SIDE

SIEMPRE ASÍ

THE BOURBON...

Una experiencia Corazones de
lo Pink Floyd alegría

Un viaje por los
años 20 y 30

  Después de haber cosechado nu-

   El grupo sevillano Siempre Así

rosos éxitos por las ciudades más imrtantes de la geografía española, en las
e han actuado con la gira On The Run
ur  y con la que recibieron numeromuestras de entusiasmo por parte de
asistentes, además de contar con la cria favorable de la prensa tanto escrita
mo hablada, The Other Side regresa a
escenarios con su nuevo espectáculo
ne On Tour  en el que la banda
nmemora los  años de la edición de
o de los discos más emblemáticos de
nk Floyd: Wish You Were Here. El conrto tendrá una duración de casi tres ho, en el que la banda repasará lo más sigficativo de la obra de Pink Floyd con
ecisión absoluta y se interpretará ínteamente el citado disco.

llega al Auditòrium para ofrecer un concierto en el que traerán las canciones de
su recién estrenado disco Corazón además de un recorrido por las canciones
más populares de su extenso y exitoso
repertorio. Después de la gira que les ha
llevado por los escenarios más importantes de la geografía española conmemorando su  aniversario donde abarrotaron, entre otros, los teatros Compac
y Rialto de la Gran Vía de Madrid (colgando el cartel de no hay billetes dos
meses antes del concierto), el Nuevo Auditorio FIBES de Sevilla (dos días seguidos con más de . personas cada
día), o el Palau de la Música de Barcelona, los Siempre Así llegan a Palma con
una noche que será una fiesta única e inolvidable de dos horas de duración.

   Un viaje sonoro por el jazz de la
cada de los  y los . The Bourbon Str
Stompers, que actualmente tiene su sede
en Alemania, está reconocido como uno
de los más prestigiosos septetos de jazz
tradicional de Europa. Los componente
de la banda son Gunnar Sach, a la tromp
ta; Axel P.Stephan, a la percusión; Helge
Sach al clarinete, safoxón y voz; Daniel
Wehgars al bajo y voz; Olaf Kalytta al
trombón; Carsten Bernoth al piano y Re
Richter a la guitarra y bajo. En esta ocas
les acompañará Joshua Stuart, un tenor
nativo de Nueva Orleans y graduado de
prestigiosa Curtis Institute of Music, en
ladelfia, quien actualmente trabaja con l
Ópera de Múnich, en Alemania. Un con
cierto pensado para el gran público y en
especial para los amantes del jazz clásico
de Nueva Orleans.

POP.

JAZZ.

Cuándo: sábado 31 de octubre, a las
21,00.
Lugar: Auditòrium de Palma.

Cuándo: Sala Magna del Auditòrium
Palma. Passeig Marítim. El 1 de
noviembre, a las 21,00.

OCK.

ándo: viernes 30 de octubre, a las
00.
gar: Auditòrium de Palma. Passeig
arítim. Entrada: 30 euros.

Salidas Por Bartomeu Font

Las

B. FONT
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Protagonistes
Agn~s Mauri
Violista
de Vic

Aquest
dijous Agnbs
Mauri va
debutar com
a solista al
cicle El Primer Palau, que es
fa al Palau de la Mfisica de
Barcelona des de fa 20 anys.
~s una de les poques violistes que hi ha. 1 la selecci6 bs
molt rigorosa.

Emili Jan6
President del Teatre Centre
Associaci6 Cultural de Manlleu

Un acord
entre l’Ajuntament de
Manlleu i
l’Associaci6
Teatre Centre desencallar~
les obres d’aquest equipament cultural, que passar~ a
set municipal. Les obres es
reprendran el 2016. S’ha trigat, per6 Manlleu aviat tornarh a tenir un teatre digne.

MartaRovira
Dil~utada osonenca
de]xSi

Marta Rovira, Marta
Pascal i Jordi
Munell, tots
de JxSf, i
Marta Moreta, del PSC, s6n
els politics d’Osonai el Ripoll~s que aquest dilluns van
prendre possessi6 del seu
esc6 al nou Parlament sorgit
de les elections del 27S. Sort
per a tots quatre.

Alvar $ola
Regidor d’Hisenda
de Vic

L’Ajumament de Vic
va aprovar
els impostos
i les taxes
per a l’any que ve, ambun
rechrrec a l’IBI que afecta les
oficines, indflstries i comergos amb m6s valor cadastral,
despr6s de pactar-ho amb
CapgiremVic. A la testa de
l’oposici6 no l’hi va agradar.
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TV3
Telenotícies Migdia- Cap de Setmana
Emissió: 1-11-2015
Reportatge assaig Concert de Halloween de l’organista Juan de la Rubia, amb banda
sonora i improvisacions sobre la pel·lícula (projecció en directe) Nosferatu de Murnau
(Orgue al Palau).
Minuts: 36:35 a 36:54 i 48:10 a 48:57
Enlaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-cap-de-setmanamigdia-01112015/video/5561270/

BTV
BTV Notícies
Informatiu del vespre
Emissió: 1-11-2015
Reportatge Concert de Halloween de l’organista Juan de la Rubia, amb banda sonora
i improvisacions sobre la pel·lícula (projecció en directe) Nosferatu de Murnau (Orgue
al Palau), inclou declaracions de Juan de la Rubia.
Minuts: 13:23 a 14:05
Enllaç:
http://www.btv.cat/alacarta/btv-noticies-vespre/42138

