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ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Isabel Margarit

DIRECTORA D’‘HISTÒRIA I VIDA’

c

l’edat

Isabel Margarit va celebrar
ahir a Madrid el 45è aniversari de la fundació de la revista
Història i vida, impulsada pel
Grup Godó, que
avui dirigeix i que
és una referència en
la divulgació històrica, a més de degana
del sector. PÀGINA 30

andalusa pel que qualifica de dispendis durant
dècada en ajuts sense gairebé controls de fins
ons d’euros. Amb aquest moviment, la jutgessa
dinsa en el cor del PSOE andalús, ja que si proel temps la imputació a Álvarez, el seu substitut
lleria d’Economia i Hisenda va ser el mateix
ue la va ocupar entre el 2004 i el 2009, data en
cedir a la presidència. És evident que amb la
d’Álvarez el cas agafa una altra volada política
n més els passos que ha fet Griñán des de dimet. L’expresident de la Junta andalusa, Manuel
a assenyalar ahir que no creia que Alaya impun. Seria realment una bomba política.

Simon Rattle

DIRECTOR D’ORQUESTRA

c

Sir Simon Rattle (58) dirigeix la Filharmònica de Berlín, que ha passat pel Palau de la
Música, en un concert en què va
demostrar el seu immens do: l’engranatge orquestral és perfecte, i ell s’implica,
canta i respira amb
els músics. PÀGINA 31

Joaquín Vilá

DIRECTOR GENERAL DE SEID

ERO en el Liceu

c

ESPORTS

Marine Le Pen

CULTURA

UP i ICV
ra PxC

ntació en el ple
tament de Vic
oció de la CUP
contra de l’ús
de la PxC de les
pendències munierint un servei
ria en defensa
tants de la localitat
guin immigrants,
os enfrontaments.

ntació de
el a París

erfeld
una
pocalipGrand
París
entar
ció
el.

El Gran Teatre del Liceu va
presentar ahir un ERO que
serà efectiu el setembre
d’aquest any i el juliol del 2014,
per “fer front al dèficit originat
pels ajustos pressupostaris
per part de les principals administracions i obligats “per l’efecte negatiu de l’IVA”. PÀGINA 30

Sorpresa en el Tour

L’equip australià Orica GreenEdge va ser l’inesperat guanyador de la contrarellotge per
equips del Tour 2013 i va situar
Simon Gerrans, ja vencedor a
Calvi, al capdavant de la nova
general, en la qual Froome
compta ara amb sis segons
d’avanç sobre Contador. PÀG. 39
ECONOMIA

Cava sense president

El Consell Regulador del
Cava va ser incapaç, dilluns
passat, d’escollir un nou president que substitueixi Gustau
García Gillamet. Les tres votacions realitzades no van servir
perquè els dotze vocals assolissin un consens. PÀGINA 50

PENSEM QUE...

Exministra imputada
l cas dels ERO d’Andalusia va fer ahir un gir

L’especialització en el
camp de la ginecologia i la
fertilitat ha permès que Seid, el
laboratori farmacèutic amb seu a
Lliçà de Vall que dirigeix Joaquín Vilá,
tanqués l’últim exercici amb vendes rècord de nou milions
d’euros. PÀGINA 55

PRESIDENTA DEL FN FRANCÈS

c

El Parlament Europeu ha
retirat la immunitat a Le
Pen (44), presidenta del Front
Nacional (FN), per unes declaracions contra els musulmans formulades en el 2010 que
ara poden portar-la
davant la justícia
francesa. PÀGINA 8

Magdalena Álvarez
EXMINISTRA DE FOMENT

c

Álvarez haurà de declarar
com imputada en el cas
dels ERO, per la seva responsabilitat com a consellera d’Economia en l’etapa en
què es va posar en
marxa a Andalusia
el sistema d’ajuts
públics a empreses
en crisi. PÀGINA 10
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