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ELS SEMÀFORS

RECTORA ADJUNTA

Isidre Fainé
PRESIDENT DE LA CAIXA

rra

Fainé, president de La
 Isidre
Caixa, propietària del recin-

eva missió principal al capdavant de la Generalita de “reprendre la iniciativa”, dissenyar una
e ruptura”, de “confrontació democràtica”, de
a no-violenta”, encoratjar la desobediència civil
ir el funcionament de les institucions estatals i
tzar la política espanyola. Torra no va concretar el
erò Puigdemont escriu que, a més de manifestacig Kong ja fascina l’activisme independentista–, hi
mostrari d’opcions” entre les quals esmenta un
cífic, objeccions fiscals i de consciència”. L’endecurs de Torra, el vicepresident i probable candidat
Generalitat, Pere Aragonès, anunciava un recurs
ls per reclamar pel finançament de la Generalitat.
r com una rèplica eloqüent.
uigdemont, en el seu fullet,
untant-se –sense contestar
clara– si la societat catalana
parada per afrontar el seu pla.

te dels Jardins de Cap Roig, on el
festival de música d’estiu ha reunit,
entre altres artistes,
Diana Krall, Sting,
Ben Harper, Jorge
Drexler, Liam Gallagher,JamieCullumo
Aitana. PÀGINA 26

Simon Halsey
DIRECTOR DE L’ORFEÓ CATALÀ

director de l’Orfeó Català i
 Elassessor
artístic del Palau de

la Música va lluir als Proms de Londres la seva feina amb els cors catalans, que van actuar
amb la London Symphony Orchestra i Simon Rattle en un Royal Albert Hall ple de
gom a gom. PÀGINA 27

Donald Trump
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

CULTURA

Valors segurs

vergonyes
ova York

amb l’skyline més
ble, paradís d’esi neons, afronta, tot
a realitat menys
: l’acumulació de
es d’escombraries a
es que suposen un
eclam per als rosena legió de 8.000
de neteja prova de
ada dia el problema.

arry King amb
n’hi ha prou

de la
à
nys el
divors de
mb la
esenawn
k.

L’Acadèmia del Cinema ha
optat per noms de provada
solvència en la indústria com
són els d’Almodóvar, Amenábar
i Buñuel –protagonista del film
d’animació del barceloní Salvador Simó– en la preselecció de
títols que aspiraran a competir
per l’Oscar a la millor pel·lícula
de parla no anglesa. PÀGINA 28
ESPORTS

Victòria inspiradora
El sud-coreà Duckhee Lee,
actual número 201 del rànquing,
es va convertir dilluns passat
en el primer tennista sord que
guanya un partit de l’ATP, una
victòria que espera que inspiri
altres esportistes en la mateixa
situació que ell. PÀGINA 38
ECONOMIA

Condicions dignes
El secretari general d’UGT
Catalunya, Camil Ros, reclama
un mínim salarial de 1.000 euros, a més de mesures socials
com ajuts escolars i polítiques
efectives d’habitatge per aconseguir que el treballador pugui
“viure amb dignitat”. PÀGINA 41

PENSEM QUE...

nord-americà
 Elha mandatari
cancel·lat el seu viatge a

Dinamarca per la “desagradable”
negativa del Govern danès a vendre-li Grenlàndia. El
president republicà
creu que la compra
de l’illa seria “un
gran negoci immobiliari”. PÀGINA 4

George Pell
CARDENAL AUSTRALIÀ

justícia australiana ha
 Laconfirmat
la pena de sis

anys de presó contra l’antic secretari d’Economia del Vaticà i home
de confiança del papa Francesc, condemnat per l’agressió sexual i violació
de dos nens als anys
noranta. PÀGINA 6

Jesús Aguirre
CONSELLER DE SALUT D’ANDALUSIA

conseller de Salut de la
 ElJunta
d’Andalusia, Jesús

Aguirre,vaadmetreahirqueelseu
departament va endarrerir “dos o
tresdies”eldecretde
l’alerta sanitària pel
brot de listeriosi ocasionat pel consum de
carn entatxonada.
PÀGINA 22

Salvar l’Amazònia
ls incendis a l’Amazònia s’han disparat aquest any.
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