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ELS SEMÀFORS

ECTOR

Josep Vila

DIRECTOR DE L’ORFEÓ CATALÀ

c

exercir-los

at a la secretaria general del partit per la
etències d’Oriol Pujol. Des que Mas va assue de CDC, la relació amb Duran ha estat més
na lleialtat mútua, i això, en termes generals,
e diferent. Una altra cosa són els partits, on
oduït tensions i greuges que han deixat emles noves generacions dels dos partits veiesrebaixar el conflicte. A més, les expectatives
oc no ajuden i causen nervis i acusacions.
ran volen girar full com més aviat millor i
una cosa més que una bona estirada d’oreue, des dels dos partits, ajuden permanentastons a les rodes.

an

.

GUANYADORA CONCURS DE RELATS

c

El relat de la madrilenya
Lola Sanabria és el guanyador, entre 1.572 originals, del cinquè concurs de textos escrits per
persones grans que
organitzen La Caixa
i RNE amb la col·laboració de La Vanguardia.

Oriol Mitjà
METGE

CULTURA

Un còmic impressionant

igilància sobre
de 2.000 meés complicat
ls cossos polia (Maresme),
ha ideat un
ilància en què
na vintena de
ue es converteis nous somesta.

eo-

Lola Sanabria

PÀGINA 60
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L’Orfeó Català ha debutat
aquest cap de setmana en
el prestigiós Konzerthaus vienès
amb el Cor de Cambra del Palau
de la Música i la Simfònica de Viena, en
una aventura arriscada que va acabar
amb una gran ovació. PÀGINA 53

La premiada pel·lícula espanyola Arrugas –basada en el també
premiat còmic homònim de
Paco Roca (Editorial Astiberri)– s’estrena al Japó. El
director del film, Ignacio Ferreras, n’està molt satisfet i visiblement emocionat per portar la
pel·lícula a “la meca de l’animació”. PÀGINA 56
ESPORTS

La final d’Eastbourne

Feliciano López, de 31 anys, va
aconseguir ahir el tercer títol
de la seva carrera a l’ATP en
vèncer el francès Gilles Simon,
segon favorit, per 7-6 (2),
6-7 (5), 6-0 a la final del torneig d’Eastbourne, Regne Unit.
El partit va tenir una durada
de gairebé tres hores. PÀG. 75
ECONOMIA

Comerç local

La Confederació de Comerç de
Catalunya ha llançat una aplicació per a mòbils intel·ligents i
tauletes, l’Oportunic, per mirar
d’impulsar la promoció del comerç de proximitat amb tota
mena d’ofertes. PÀGINA 85

PENSEM QUE...

Un tràgic avís

c

Oriol Mitjà lidera l’estratègia global per eradicar
la malaltia de pian, que afecta
prop de trenta milions de persones al món. Es
tracta d’una malaltia oblidada perquè
afecta els nens de
les poblacions més
pobres. PÀGINA 40

Rafael Blasco

EXCONSELLER I DIPUTAT DEL PP

c

El president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha decidit expulsar del PP
valencià Rafael Blasco, exconseller i diputat de les
Corts, imputat per
malversació, tràfic
d’influències i prevaricació en el cas Cooperació. PÀGINA 20

Joan Navarro

PRESIDENT DEL TENNIS CATALÀ

c

Va arribar amb ganes, sabia
que la federació tenia un
gran deute, però va fer promeses
que ara li reclamen els clubs. Es
va barallar amb l’espanyola i no va guanyar. Navarro (47)
sap que amb ell el
tennis català no surt
de la crisi. PÀGINA 76
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