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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 31

O.J.D.:

TARIFA: 706 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 207 CM² - 20%

SECCIÓN: CATALUÑA

8 Diciembre, 2016

L. R. - Barcelona

El Palau de la Música Catalana
acogerá el jueves 15 de diciembre
la interpretación de «El Mesías» de
Georg Friedrich Händel a cargo
del prestigioso director William
Christie y su formación Les Arts
Florissants, en el marco del ciclo
Palau 100, anunció el auditorio
ayer en un comunicado.
El director estadounidense
afincado en Francia volverá a in-

El Palau acogerá «El Mesías» de Händel de
William Christie y Les Arts Florissants
terpretar esta obra en el Palau,
donde realizó en 1994 «un concierto que fue histórico hasta el
punto que todavía continua en la
memoria de los melómanos que
asistieron», aseguró la institución.
El quinteto solista vocal estará

formado por las sopranos Katherine Watson y Emmanuelle de
Negri, el contratenor Carlo Vistoli,
el tenor Samuel Boden y el barítono Konstantin Wolff.
«El Mesías», que se estrenó durante la Semana Santa de 1742 en

3

Dublín (Irlanda), se acostumbra a
interpretar en Navidad y cuenta
con el movimiento de gran emoción y exaltación «Hallelujah»,
considerado como una de las
músicas universalmente más
conocidas.

El concierto forma parte del
proyecto con el que el Palau,
Christie y su «ensemble» quieren
repasar tres de los oratorios «más
queridos»: «Misa en si menor» de
Bach, que ofrecieron la temporada pasada; el actual «El Mesías» de
Händel, y «La creación» de Haydn,
previsto para la temporada 201718. Además de director y clavecinista, Christie es padre del movimiento historicista y fundó Les
Arts Florissants en 1979.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 64

O.J.D.: 9183

TARIFA: 1599 €

E.G.M.: 89000

ÁREA: 405 CM² - 45%

SECCIÓN: ULTIMA

8 Diciembre, 2016
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 62-65

O.J.D.:

TARIFA: 6920 €

E.G.M.:

ÁREA: 2240 CM² - 400%

SECCIÓN: REPORTAJE

6 Diciembre, 2016
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 131497

TARIFA: 5960 €

E.G.M.: 586000

ÁREA: 113 CM² - 20%

SECCIÓN: QUE HACER

9 Diciembre, 2016
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 23138

TARIFA: 1710 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 268 CM² - 25%

SECCIÓN: APUNTS

8 Diciembre, 2016

L’agenda
BARCELONA
20.00 POESIA

BARCELONA
22.00 CONCERT

‘Ajuste de versos’. El
Club Cronopios (c/ Ferlandina, 16) ofereix una
competició poètica.

‘Soda Jam Session’. El
cantant flamenc Antonio
Mesa s’afegeix aquesta nit
al trio base de la jam session del Soda Acústic
(c/ Guilleries, 6).

BARCELONA
21.00 CONCERT
‘Grans èxits de la música de la televisió’. Les
cançons de cinema com
les de Star Trek, Friends i
Joc de trons seran representades per la Cinema
Symphony Orchestra al
Palau de la Música.

‘El Trencanous’ del Royal Ballet

Víctor Correa torna a Jamboree

30 SALES DE CATALUNYA
20.15 BALLET/CINEMA

BARCELONA
20.00 / 22.00 CONCERT

Retransmissió en directe des de la Royal Opera
House de Londres d’El Trencanous als cinemes.

El grup de jazz Víctor Correa Strong-Bone farà una
doble actuació a la Sala Jamboree.

3

BARCELONA
22.00 CONCERT
‘Open Mic Night’. L’Alfa
Bar (c/ Gran de Gràcia,
36) deixa el micròfon a
tots aquells que vulguin
pujar a l’escenari a mostrar les seves propostes.

8 Diciembre, 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,32-33

O.J.D.: 87909

TARIFA: 51679 €

E.G.M.: 462000

ÁREA: 2234 CM² - 210%

SECCIÓN: BARCELONA
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Què es pot fer a
BCN aquest pont
Quinze propostes d’oci urbà
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 32 i 33
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Coses de la vida

GRAN BARCELONA

Alternatives en una ciutat que no estarà adormida
MENJAR AL CARRER

SETÈ ART

Gastronomia
al seminari

Delikatessen
de pel·lícula

Torna l’All Those Food Market, el mercat que reuneix
artesans, emprenedors gastronòmics i xefs que vetllen perquè el
menjar al carrer sigui de qualitat.
L’última edició estava prevista per
al setembre, però es va anul·lar per
amenaça de pluja. La cita ja no serà al vestíbul de l’edifici històric de
la Universitat de Barcelona, sinó
al Seminari Conciliar, que per primera vegada obre les portes dissabte (d’11.00 a 23.00 hores) i diumenge (fins a les 20.00 hores) per acollir aquesta trobada inspirada en
el Markthalle Neun de Berlín. Formatges, te, embotits, melmelades,
herbes aromàtiques, torrons i pa,
però també productes relacionats
amb l’art de cuinar.

Incloure el cine a les propostes d’oci pot semblar una
obvietat, però mereix un espai
perquè, en plena crisi de les sales
de cine, ha sorgit paradoxalment
una cosa que es podria qualificar
de turisme de cel·luloide. L’Everest d’aquesta moda és a la Sala
Phenomena (Sant Antoni Maria
Claret, 168) que, després de Los
odiosos ocho de Tarantino, torna a
la càrrega divendres a la nit amb
la projecció de l’últim Mad Max
en la versió black and chrome que
va pretendre inicialment George Miller. A la Filmoteca, el llarg
pont coincideix amb una data
a celebrar, els 100 anys de Kirk
Douglas i una programació de les
seves pel·lícules.

FAMILIAR

ALTA CUINA

El Circ Raluy
al Port Vell

Cita amb
els Roca

La carpa del Circ Raluy installada al Port Vell marca l’arribada de les festes de Nadal. L’espectacle, d’un parell d’hores, combina el circ més clàssic i familiar amb
apostes innovadores. Destaquen
els números protagonitzats per Niedziela i Emily Raluy, que fan que
caminar i fer exercicis a sobre d’un
fi cable sembli fàcil, els dels pallassos Lluïset i Sandro Roque, el d’Artur, el senyor del foc, el d’Iya Traore amb els seus malabarismes amb
la pilota i el de les germanes patinadores Raluy-Swider. Port Vell.
Passeig de Colom, 8. Dijous (12.15
i 17.00 hores), divendres (18.30),
dissabte (17.00 i 19.30) i diumenge (12.15 i 17.00 hores). Entrada: a
partir de 10 euros.

L’exposició El Celler de Can
Roca, de la Terra a la Lluna
il·lustra el reconegut projecte
dels germans Roca com a referent gastronòmic internacional.
El relat recorre 30 anys de recerca de l’excel·lència, primer des
de Taialà, un barri als afores de
la ciutat de Girona. Toni Massanés, comissari de la mostra, revela que el títol evoca el fet que
fa 150 anys Jules Verne va imaginar tres persones arribant a la
lluna en un coet. «És la història
dels Roca: ¿qui es podia imaginar que tres germans d’un barri
humil podrien arribar a l’impossible?», considera el comissari. El
Celler de Can Roca es va inaugurar el 1986.

QUADERN DE VIATGE

DE COMPRES

La Barcelona
de Lapin

Festius de
botigues

Lapin (Châtenay-Malabry,
França, 1981) acaba de publicar el seu tercer àlbum dedicat a
Barcelona, on proposa recorreguts
pels seus racons favorits, com cases del carrer de Salamanca, edificis d’Enric Miralles, petites xurreries, les «excepcionals» vistes de la
cafeteria d’El Corte Inglés de la plaça de Catalunya, el claustre de Sant
Pere del Camp, el centre de creació La Escocesa, la botiga de mitjons La Torre de la plaça de la Universitat, els Encants i botigues singulars com El Ingenio. Amb el títol
de Barcelona original, aquest quadern de viatges ha sigut publicat
per l’Ajuntament de Barcelona i
la llibreria i editorial Promopress.
19,90 euros.

Les botigues de Catalunya
poden obrir al públic els
dies festius 6 i 8 de desembre
d’acord amb la llei d’horaris comercials establerts per la Generalitat de Catalunya. A Barcelona,
el Portal de l’Àngel, el carrer de
Pelai i el passeig de Gràcia són els
eixos turístics més concorreguts i
on més comerços opten per obrir
amb vista a les vendes de regals
nadalencs. A més a més del tradicional eix de botigues del centre
de la ciutat, els grans centres comercials poden ser un altre dels
punts de pelegrinatge per solucionar les compres nadalenques
o fins i tot les de Reis, si es vol ser
previsor i no esperar fins a l’últim
moment.
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Propostes per
treure partit
al pont a BCN
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L’espectacle del Circ Raluy serà al Port Vell.

Plantes al monestir de Pedralbes.

6

Fira de Santa Llúcia a la Catedral.

3

Patinatge sobre gel a La Farga.
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La ciutat no estarà adormida
en el segon pont d’aquest llarg
aqüeducte de desembre. Molts
barcelonins disposen de més
temps lliure per anar a museus, al
cine o a descobrir llocs curiosos.
Per CRISTINA SAVALL

REMEIS ANCESTRALS

CONCERT

FIRES

El monestir
de Pedralbes

En honor
a les sèries

La tradició
de Nadal

El monestir de Pedralbes
proposa el taller Herbarius.
Plantes i remeis a l’edat mitjana,
que descobreix secrets de la medicina grega i romana transmesa en l’occident medieval a través dels àrabs, que entenien que
el cos humà estava format pels
quatre elements en equilibri: aire, aigua, terra i foc, identificats
com a sang, bilis groga, bilis negra i flegma. Durant segles es creia que la malaltia era un desequilibri d’aquests elements, i que es
podia restablir mitjançant la dieta i la farmacologia. El taller, en
què un biòleg ensenya a preparar xarops i ungüents, versa sobre els remeis casolans medievals.

Les bandes sonores de sèries de televisió també són
dignes d’un concert al Palau de
la Música. El 8 de desembre, Cinema Symphony Orchestra recrea els records musicals de Star
Trek, del sofisticat Manhattan de
Sexo en Nueva York, de les comèdies Friends i Los Simpson, i també
els mons misteriosos de Twin Peaks. El programa inclou les partitures de La família Addams, Batman, El equipo A i Expediente X. La
música de les sèries, de la mateixa manera que els seus guions,
pot superar la de les pel·lícules.
Palau de la Música Catalana. 8
de desembre. A les 21.00 hores.
Sala de Concerts. A partir de 29
euros.

Un altre clàssic, més antic
que el cine, és la Fira de Santa Llúcia de l’avinguda de la Catedral, que en aquesta edició compleix 230 anys. Les paradetes van
aixecar les persianes el 25 de novembre passat i ho faran cada dia
fins al 23 de desembre. El pont és
una bona oportunitat per enfrontar-se a aquesta tradició, ja que requereix una certa predisposició.
Tot i que la fira ja no ocupa els carrers estrets del perímetre de la catedral, embuts instransitables en
hora punta de visites, l’espai central de la plaça sol ser també un formiguer de gent que busca adorns i
figures per a arbres i pessebres. Un
bon consell és anar-hi a primera
hora. Obren a les 10.30 hores.

ORNITOLOGIA

CELEBRACIÓ

ESPORT HIVERNAL

Ocells a
Collserola

Fi de Festa a
Sant Andreu

A patinar
sobre gel

El parc de Collserola proposa aquest diumenge contemplar ocells als boscos, camps
i jardins de la Feixa dels Ocells de
Can Coll. Al centre d’informació
hi ha un servei gratuït de préstec
de prismàtics i fitxes informatives sobre els ocells. Són abundants i omnipresents les mallerengues (Parus sp.), els raspinells
comuns (Certhia brachydactyla),
els tallarols (Sylvia sp.), els pitrojos (Erithacus rubecula) i els tudons (Columba palumbus). Però,
segons el parc, destaca una espècie que, si bé no és la més coneguda, és la més abundant en
els ambients forestals de pins: la
mallerenga emplomallada (Parus cristatus).

Sant Andreu de Palomar,
antic municipi independent amb més de mil anys d’història, celebra en dies d’hivern la
seva festa major al coincidir amb
el dia del seu patró, que va ser el
30 de novembre. Avui és l’últim
dia i s’acomiada fins a l’any que ve
amb un concurs de cassoles d’arròs (Club Natació Sant Andreu,
11.30 h) i amb les actuacions de
l’Institut Doctor Puigvert, l’Agrupació Esportiva Bon Pastor, l’Escola de Dansa Hermínia Espejo, MAB Dance Center, GemmaDansa, l’Escola Laia, l’AV Sant
Andreu de Palomar i l’Escola de
Dansa Ítaca, a l’envelat de Festa
Major. També el piromusical (plaça d’Orfila, 21.00 h).

La Farga de l’Hospitalet amplia a més de 2.000 metres
quadrats la zona destinada a la pista de patinatge sobre gel i es converteix, d’aquesta manera, en la
més gran d’Europa. L’entrada és
lliure a la zona de les grades i a la
cafeteria. L’àrea d’esbarjo per a joves i nens disposa de jocs esportius
com l’street curling i l’hoquei, actuacions musicals i exhibicions de
patinatge artístic. A la pista hi ha
un espai reservat per als més petits amb monitors especialitzats,
que passa de 250 a 300 metres quadrats. També augmenten les dimensions del tobogan de gel, una
de les novetats de l’any passat que
va arribar als 50 metres de longitud i 16 d’amplada.

FOTOS AMB HISTÒRIA

MERCATS

EXPOSICIÓ

‘Huellas’
d’Humberto Rivas

Per a tots
els gustos

Hipermercat
de l’art

Les 53 fotografies de la sèrie
Huellas, d’Humberto Rivas
(Buenos Aires, 1937-Barcelona,
2009), van ingressar l’any 2009 a
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Les imatges van ser captades entre els anys 1995 i el 2005 amb
l’objectiu de rastrejar la geografia
de Barcelona, Belchite, Corbera
d’Ebre i Figueres buscant escenaris i individus vinculats a la guerra civil. Són fotos de gran format,
la majoria còpies úniques, que
reflecteixen l’empremta que el
temps des de la contesa ha deixat
en cares de persones que la van
patir i van ser còmplices involuntàries d’afusellaments i morts.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Dv. i ds., de 10.00 a 19.00 h.

Recórrer un mercat buscant-hi gangues o objectes
insòlits és com trobar cargols de
mar a la sorra de la platja. Aquest
cap de setmana es concentra a
Barcelona el nombre més gran
de parades de carrer que s’hagi pogut veure mai. Des de moda vintage al Flea Market (en referència al mercat de les puces
de París), el lema del qual és que
el que algú tira pot ser el tresor
d’algú altre, fins a l’estrena del
Crim Market al Poble-sec, dedicat a les últimes tendències de la
moda i el disseny, amb la presència de Tundra Taiga, Ore Piccole,
Dolly Boutique, Julie and Jane, El
pollito amarillito, Otven i Javier
Rubín Grassa.

La trenta-tresena edició de
l’Hipermerc’art manté l’exposició col·lectiva, però per primera vegada s’obre a altres continents i inclou obres d’un collectiu d’artistes de Corea del Sud,
en què destaca l’il·lustrador Charles Jang. Entre els artistes locals
torna Javier Mariscal i hi debuta
Andreu Buenafuente, que presenta les il·lustracions originals del
seu llibre No entiendo nada. També
tenen interès les obres de Gabriel
Schmitz, Rossana Casano, Paula
Fujiwara, Marc Badia i Helena Pielias. Aquest any hi ha una representació de cinc creadors que han
format part de la mostra No penso
callar, creada en benefici d’Amnistia Internacional.
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Hipermercat de l’art.

Al cine amb ‘Mad Max’.

Exposició fotogràfica d’Humberto Rivas.
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Propostes gastronòmiques.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 1,11

O.J.D.: 4141

TARIFA: 740 €

E.G.M.:

ÁREA: 1240 CM² - 108%

SECCIÓN: PORTADA

8 Diciembre, 2016

Los primeros ensayos de la formación tuvieron lugar en noviembre. ALBERTO TALLÓN

Renace la coral del Centre Excursionista
El Centre Excursionista de Terrassa ha impulsado en su seno una nueva
coral que estará dirigida por el maestro Lluís Yera, y que cuenta con la participación de cantores que aúnan de este modo su pasión por el excursio-

3

nismo y por la música. La coral toma el testigo de una formación muy recordada que estuvo activa entre los años 40 y 50, dirigida por el gran maestro y compositor Manuel Oltra. PÁGINA 11
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El Centre Excursionista recupera su
histórica coral bajo la dirección de Yera
O
>

La formación ya ha comenzado a ensayar y tiene previsto debutar el próximo día de Sant Esteve

Pamela Navarrete

yecto, confiesa no conocer demasiados detalles de la coral predecesora, pero promete investigar, especialmente respecto al período en
que la dirigió el maestro Oltra (con
quien llegó a trabajar, en vida.)
Afronta el reto con indisimulado
entusiamo.
De momento la coral será exclusivamente adulta, y más adelante
no se descarta la creación de una
sección infantil. A ese respecto,
Lluís Yera adelanta que “en un futuro la idea es hacer una sección juvenil, tener cantera, siguiendo el
modelo europeo y mezclando edades.”

L

a unión entre naturaleza y música no han
dejado de ser una
constante en el Centre
Excursionista de Terrassa a lo largo de todos sus años
de actividad. Desde hace más de
cien años “el conocimiento y disfrute de la naturaleza y también de
la cultura” han sido una constante
en su actividad. Además de las iniciativas actuales, conocidas y reconocidas, el CET contó hace unas
décadas con una coral que llegó a
ser muy activa y que tuvo una gran
importancia, especialmente por
haber estado dirigida durante varias temporadas por el gran compositor catalán Manuel Oltra.
Ese período se prolongó aproximadamente entre los años 1943 y
1959, y ahora, más de medio siglo
después, un grupo de socios y socias del CET han impulsado la recuperación de esta actividad, en
una época en la que es palpable la
segunda juventud que está teniendo el canto coral a lo largo de todo
el territorio.
Eva Cervelló, actual presidenta
de la entidad, ha recogido estas inquietudes y con la renovada junta
actual ha emprendido el proyecto
de recuperación de la coral. “Queremos mantener la esencia del CET
en todos los sentidos, con la montaña por descontado pero también
recuperando esencias que eran antes importantes. Al mismo tiempo
queremos resolver inquietudes de
las personas del centro”, matiza. A
juicio de Cervelló, “siempre se puede encontrar una relación entre
canto coral y excursionismo, por la
montaña también se canta.” La naturaleza y la música tienen en suma
la virtud de remover emociones.

PRIMERA ACTUACIÓN

Primer ensayo de la recuperada coral del Centre Excursionista de Terrassa. ALBERTO TALLÓN

DIECISÉIS INSCRITOS
Precisamente una de las socias, integrante a la vez del grupo Dríade
Grup Vocal, fue quien sugirió el
nombre de Lluís Yera para pasar a
dirigir el nuevo proyecto. “Contactamos con él y encajó el hacer un
llamamiento para ver si había personas interesadas, para poder
arrancar.” Esa convocatoria se produjo el pasado 17 de octubre y el resultado fue muy positivo: dieciséis
personas se apuntaron en primera
ronda, y la cifra ha aumentado y
puede ir aumentando en un futuro
próximo.
En la figura de Lluís Yera han encontrado a un profesional con la
virtud de “entusiasmar y revivir proyectos.” Yera es un egarense que lleva dirigiendo coros desde los 18
años, titulado en dirección coral
por el Conservatori del Liceu.
Ha trabajado en el Jazz Cor y fue
fundador de la coral Nova Ègara y

Una reunión celebrada a prinicipio de curso impulsó la gestación de la nueva formación. MARTA BALAGUER
del Cor Vine. También ha sido director de Dríade Grup Vocal. Tiene
asimismo experiencia como director de orquesta y de banda, y durante ocho años fue director de la
banda de Girona. En la actualidad
dirige Veus Evohè y ha estado colaborando en el proyecto “Participa
amb el cor”, trabajando en el “Requiem” de Mozart. Y eso sólo en lo
que respecta a Terrassa, ya que
también ofrece sus servicios en
otras poblaciones; en general, “he
trabajado en proyectos muy diferentes, incluso en un coro de la
Fundació catalana de Síndrome de
Down. Ha sido una de mis experiencias más enriquecedoras.”
Ahora, al frente del nuevo pro-

Bajo la batuta del maestro Oltra
> Las actividades del grupo de cantores del CET se oficializaron en
1943, aunque diferentes dificultades y algunos parones propiciaron
que la actividad no fuera plena hasta 1947. En ese momento comenzaron a dirigir al grupo, ya orientado hacia el canto coral, Josep Llongueras y Manuel Oltra, ambos procedentes del Orfeó Català. En su
periplo la coral paseó por Catalunya, colaborando entre otros en actos religiosos y en diferentes diadas. Sus actuaciones en Terrassa fueron también frecuentes, añadiendo a su actividad concertística excursiones por diferentes puntos de la geografía. En 1954 la coral participó en un acto de homenaje póstumo a Joan Llongueras celebrado en Terrassa, y ya en 1955, Josep Rius sustituyó a Oltra en la dirección de la coral. La actividad se prolongó hasta 1959 cuando, “por
circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de sus componentes” (según consta en los archivos del CET), la coral se disolvió, quedando la entidad huérfana en sus actos sociales.
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Las actuaciones se ofrecerán en el
marco de actos más institucionales
del centro, y el primero de ellos tendrá lugar en el marco de la Diada
de Sant Esteve. Esa Diada de Germanor incluye asimismo una lectura de poemas.
Si las cosas cuajan, más adelante no se descarta que la coral participe en otro tipo de actos. “No me
pongo límites, si la coral funciona,
ni a nivel musical ni artístico. La
ventaja de esta coral es que será lo
que queramos que sea”, asegura.
En este sentido, apunta que
siempre “intento adaptarme a lo
que el grupo me pide, a lo que el
grupo necesita y quiere.” En este
caso “quieren disfrutar del canto
coral, ofreciendo una mezcla de estilos y con alguna cosa clásica, pero
se cantará más música actual, muy
fresca, motivadora y rítmica”, adelanta.
Una de las cosas que le han sorprendido es la presencia de “bastantes hombres”, normalmente escasos en este tipo de formaciones.
En su trabajo con los cantores, seguirá su tónica de incorporar “coreografías y movimiento, para que
sea una actividad más dinámica y
visualmente más completa.”
El músico afirma que “para mí
cada una de las personas de la coral son un tesoro que debemos mimar; dedican una parte de su tiempo a reunirse para cantar, y eso es
un valor en una época de gran
deshumanización.” Para él el canto coral es “una de las vías más rápidas para hacer música juntos. Va
mucho con la idiosincrasia del pueblo catalán, nos gusta cantar y hacerlo juntos.” Por otro lado, Yera
afirma no ser un director “dictatorial” a la hora de proponer repertorios, pero sí “realista. Como director la decisión final debe ser mía.”
Para participar en este coro no es
necesario tener conocimientos musicales, pero sí “un mínimo nivel
vocal.” La coral protagoniza un ensayo semanal, los lunes de 7 a 8.30
de la tarde, desde el pasado mes de
noviembre. Z
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DIA MUNDIAL CONTRA LA CORRUPCIÓ

El frau fiscal
costa 2.120 €
a cada català
Cada any es deixen de recaptar a
Catalunya 16.000 milions d’euros,
segons els tècnics d’Hisenda

L’economia submergida
i l’evasió d’impostos a gran escala
llasten les finances públiques

Adigsa, Bárcenas, EROs, Palau...,
el diccionari de la corrupció política
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L EDITORIAL

Per lluitar contra la corrupció
cal un canvi de cultura democràtica

A

vui se celebra el Dia Con- comissions per obra pública fa com- representa prop d’una quarta part del
tra la Corrupció, aquesta pletament inversemblants els seus PIB català, i que també malmet les fiplaga que, a més de sos- discursos sobre l’exemplaritat públi- nances públiques. Segurament, el motreure grans quantitats de ca. Recordem que va ser Mariano Ra- del d’Hisenda espanyola no és l’iderecursos públics, lamina joy qui va nomenar Luis Bárcenas al, ja que tracta els contribuents com
la credibilitat de les institucions i po- com a tresorer; i que María Dolores de a sospitosos i dedica pocs recursos a
sa en risc els mateixos fonaments de Cospedal li va mantenir el despatx a perseguir el gran frau per centrar-se
en els assalariats, autònoms i petits
la democràcia com a projecte col·lec- Génova després que dimitís.
Però l’impacte de la corrupció va empresaris. El col·lectiu de tècnics
tiu. En els últims anys a Espanya s’ha
d’Hisenda denuncia que falviscut una explosió de casos
ten inspectors i que només
de corrupció, des del Gürtel
Els discursos del PP i Rajoy
un 20% dels efectius es dedifins a l’operació Taula pasquen a les grans empreses.
sant pels ERO d’Andalusia o
sobre l’exemplaritat en la gestió
Però més enllà dels recurel cas Palau a Catalunya, que
pública no són creïbles
sos, el que cal és un autèntic
han afectat greument el prescanvi de cultura democràtitigi de la classe política, que
en general no ha sigut capaç de lluitar molt més enllà dels grans casos que ca i prendre consciència que el frau
amb determinació i amb totes les con- apareixen als mitjans de comunicació l’acabem pagant entre tots. Ara que
i que afecten representants públics. Catalunya viu un moment constituseqüències contra aquest fenomen.
El fet que el principal partit espa- També té a veure amb les maniobres ent, seria bo que el debat sobre la fisnyol, el Partit Popular, estigui involu- d’enginyeria financera per evitar pa- calitat i la lluita contra el frau ocupés
crat en nombrosos casos de corrupció gar impostos, l’existència dels paradi- un lloc important. Perquè la transpai hi hagi proves documentals d’un fi- sos fiscals, l’evasió de les grans fortu- rència i l’equitat són un fonament imnançament irregular sostingut al llarg nes i, més a petita escala, l’excessiu prescindible per poder construir un
del temps i provinent de suposades volum de l’economia submergida, que país millor.
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El diccionari de la corrupció política
Amb més de 8.000 detinguts per corrupció des del 2010, no és estrany que l’estat espanyol se
situï en el 18è lloc dels 28 països de la UE en l’índex de percepció de la corrupció, que elabora
Transparència Internacional. Aquests són alguns dels casos més sonats ordenats de la A a la Z
TEXT: LAIA VICENS / MARC TORO / ALEIX MOLDES

A

en expedients de regulació d’ocupació
fraudulents i falses prejubilacions,
que haurien arribat a defraudar centenars de milions d’euros.

ADIGSA
“Vostès tenen un problema i es diu
3%”. La frase de l’aleshores president
del Govern, Pasqual Maragall, el 2005
va obrir la capsa dels trons. Maragall
es referia a les presumptes comissions que haurien cobrat empresaris i
directius d’Adigsa a canvi d’obra pública. Els sis imputats s’enfronten a
una pena de 10 anys de presó per tràfic d’influències.

F
FILESA
Entre el 1988 i el 1990 el PSOE es va finançar il·legalment mitjançant empreses com Filesa. Aquestes societats
haurien ingressat 1.200 milions de
pessetes per estudis que no es van fer
mai. Uns diners que el partit hauria
destinat a pagar campanyes electorals. La justícia va imputar 39 persones per malversació de diner públic,
entre les quals l’exsenador del PSC
Josep Maria Sala, condemnat a tres
anys de presó (va complir 25 dies).

B
BÁRCENAS
El cas que investiga el presumpte finançament il·legal del PP va esclatar
el 2013 amb la publicació dels papers
de Bárcenas, la presumpta comptabilitat B del partit entre el 1990 i el 2008.
Luis Bárcenas, extresorer del PP, i el
seu predecessor en el càrrec, Álvaro
Lapuerta, hi haurien anotat donacions d’empresaris i sobresous en negre
a càrrecs populars, entre els quals l’actual president espanyol, Mariano Rajoy. Bárcenas, també acusat en el cas
Gürtel, va passar 19 mesos en presó
preventiva. La peça principal del cas
encara està en fase d’instrucció.

G
GÜRTEL
El 4 d’octubre va arrencar el macroprocés del cas Gürtel. El sumari assenyala que l’empresari Francisco Correa liderava una trama que, amb la
connivència del PP, es va lucrar amb
béns públics. Correa, que s’enfronta a
125 anys de presó, va començar organitzant viatges per al partit i va acabar
a càrrec dels actes electorals. Dirigia
un entramat d’empreses que guanyaven els contractes públics. A canvi, el
PP s’hauria adjudicat milions en
comissions.

C
CASINOS
Durant els anys vuitanta, la concessionària dels casinos catalans, de la família Suqué Mateu, hauria desviat desenes de milions de pessetes a CDC a
través de factures falses emeses per
a mitjans de comunicació. El cas va
quedar arxivat el 1997, però l’any 2010
el TSJC va qualificar la instrucció de
deficient.

H
HISENDA
L’empresari i expresident del Barça
Josep Lluís Núñez i el seu fill van ser
condemnats a presó (només hi van
estar uns mesos) i a pagar dos milions
d’euros per haver subornat inspectors d’Hisenda i haver-se estalviat
impostos.

D
DORRIBO

I

Concessions irregulars a canvi de comissions. Aquest era l’objectiu de la
suposada trama Campió, liderada per
l’empresari gallec Jorge Dorribo. La
causa arrenca el 2011 i esquitxa
l’exministre de Foment José Blanco
(PSOE), a qui Dorribo hauria donat
diners a canvi de gestions. La causa
contra Blanco va ser arxivada pel Tribunal Suprem i el cas està ara a l’espera de judici.

INNOVA
Contractes a dit, desviament de fons
públics, exercici simultani de càrrecs
públics i privats en el sector sanitari...
Són algunes de les irregularitats d’Innova, el conglomerat d’empreses municipals de Reus, epicentre del cas de
corrupció del 2012, pendent de judici.
El responsable del hòlding, Josep Prat
(exdirector de l’ICS), i l’alcalde reusenc de l’època, Lluís Miquel Pérez
(PSC), són els principals implicats.

E
ERO

J

Els expresidents de la Junta d’Andalusia Manuel Chaves i José Antonio
Griñán i 24 antics alts càrrecs andalusos més estan cridats a judici pel cas
dels ERO. De la investigació es desprèn que entre el 2001 i el 2011 la Junta hauria concedit ajudes a empreses

JORDI PUJOL
El 25 de juliol del 2014 l’expresident
de la Generalitat Jordi Pujol va confessar que la seva família va mantenir
durant 34 anys almenys 4 milions
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d’euros amagats a Andorra. Pujol assegura que el seu pare els va deixar a
Marta Ferrusola i els fills. La justícia
el va citar a declarar com a imputat
per presumpte delicte contra la hisenda pública i blanqueig de capitals al
costat de la seva dona i els seus fills. El
cas s’ha ajuntat amb la investigació
dels negocis del primogènit, Jordi.

ral de Turisme. El cas va ser arxivat un
cop Alía va tornar els diners.

S
SORIA
L’abril del 2016 es van publicar els papers de Panamá, que van destapar entramats opacs en paradisos fiscals. El
nom de l’aleshores ministre d’Indústria, José Manuel Soria, va aparèixer
vinculat a una societat a Panamà i
també es va descobrir que havia tingut empreses vinculades a les Bahames i a les Jersey. Soria va dimitir de
tots els seus càrrecs polítics.

K
KIO
L’empresari Javier de la Rosa ha sigut
condemnat a gairebé 20 anys de presó pels diferents casos oberts contra
ell des dels 90. El de la fallida del grup
Torras, empresa filial de la kuwaitiana KIO, és el principal. Com a gestor
de Torras, De la Rosa va desviar 375
milions abans que l’empresa es declarés en suspensió de pagaments l’any
1993. L’advocat barceloní també va
ser condemnat l’any 2008 per la descapitalització de Gran Tibidabo.

T
TAULA
Unes vuitanta persones estan sent investigades pel cas de corrupció del PP
de València. El cas Taula investiga el
finançament il·legal del partit entre el
2003 i el 2015, quan els populars haurien cobrat comissions del 3% per finançar les campanyes. Abans de morir d’un atac de cor dos dies després de
declarar al Suprem, Rita Barberá era
una de les principals investigades.

L
LUIGI
Suborn, corrupció urbanística i blanqueig són els suposats delictes que
haurien comès els acusats en el cas
Pretòria, que investiga una xarxa que
entre el 2000 i el 2009 hauria influït
en adjudicacions a Santa Coloma de
Gramenet, Badalona i Sant Andreu de
Llavaneres. En la trama, liderada per
l’exdiputat del PSC Luis García (Luigi), hi haurien participat els exdirigents de CDC Lluís Prenafeta i Macià
Alavedra i l’exalcalde socialista de
Santa Coloma Bartomeu Muñoz. El
cas és a les portes del judici.

U
UNIÓ
Entre el 1992 i el 1995, quan Joan Cogul dirigia el consorci creat per gestionar les ajudes al turisme, va desviar
fons públics a UDC. Deu empresaris
van ser condemnats pel cas Turisme.
Els democratacristians també han sigut esquitxats pel cas Treball, que va
condemnar Josep Maria Servitge, i
pel cas Pallerols, en què els acusats
van admetre finançament irregular
d’Unió a través de cursos de formació.

M
MERCURI

V

El cas gira a l’entorn de l’exalcalde de
Sabadell Manuel Bustos, que ja ha sigut condemnat a un any de presó per
haver col·locat a dit una tècnica. La
causa principal s’està investigant i es
relaciona amb les presumptes comissions del 3% que s’haurien cobrat a
empreses per l’adjudicació d’obra pública a la cocapital vallesana.

VILOCA
El cas 3% va començar el 2014 a
l’Ajuntament de Torredembarra i en
dos anys el jutge ha descobert una trama de presumptes comissions en
obres públiques que esquitxa diferents consistoris i implica CDC. El
tresorer del partit, Andreu Viloca, va
estar 20 dies en presó preventiva.

N

X

NÓOS
L’Institut Nóos va saltar a la fama el
2011, un cop la Fiscalia Anticorrupció
va detectar irregularitats en la fundació presidida per Iñaki Urdangarin. El
marit de la infanta Cristina i el seu soci, Diego Torres, estan acusats d’apoderar-se de 5,8 milions en convenis
amb els governs valencià i balear. La
Fiscalia reclama 19 anys de presó per
a Urdangarin. La sentència del tribunal és imminent i la incògnita és si es
condemnarà la infanta.

O
ORIOL PUJOL
El 19 de març del 2013 Oriol Pujol
abandonava temporalment el càrrec
de secretari general de CDC en ser
formalment imputat pel cas de les
ITV. Setze mesos després decidia renunciar també a l’acta de diputat al
Parlament. Pujol està acusat de beneficiar un empresari en l’adjudicació
d’estacions d’ITV. La Fiscalia demana cinc anys i dos mesos de presó per

XAVIER CRESPO

a ell i tres anys i quatre mesos per a
la seva dona.

P
PALAU
El presumpte finançament il·legal de
CDC anirà a judici el març del 2017.
Convergència està acusada en el cas
Palau per haver cobrat 6,6 milions
d’euros en comissions il·lícites provinents de l’empresa Ferrovial. Del
suposat 4%, un 2,5% hauria acabat al
partit i un 1,5% a les butxaques de Fèlix Millet i Jordi Montull, l’expresident del Palau de la Música i la seva
mà dreta, per als quals es demanen 27
anys de presó. CDC ha dipositat com

a fiança 15 seus territorials per cobrir
els 3,2 milions que li reclama el jutge.
Daniel Osàcar, l’extresorer del partit,
és un dels 17 acusats en un desfalc que
podria arribar als 18 milions d’euros.

R
RASPUTIN
L’any 2004 el govern de les Balears va
computar com a despesa set entrades
al prostíbul Rasputin de Moscou,
aprofitant que una delegació balear
era a la capital russa promocionant les
Illes com a destí turístic. El 2007,
quan el Diari de Mallorca va publicar
els fets, l’executiu va forçar la dimissió de Juan Carlos Alía, director gene-
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IL·LUSTRACIONS:

ANTHONY
GARNER

L’any 2015 l’exdiputat de CiU Xavier Crespo va ser inhabilitat durant
nou anys i mig per haver afavorit un
empresari rus quan era alcalde de
Lloret de Mar, a canvi d’un rellotge,
un viatge i un patrocini. El Suprem va
rebaixar la condemna a dos anys d’inhabilitació.

Z
ZALDÍVAR
El GPS de la corrupció urbanística té
fixades les coordenades de Marbella.
És l’única ciutat de l’Estat que ha vist
com el Senat acceptava (2006) la dissolució del seu Ajuntament. Una cinquantena de persones van ser condemnades el 2013 per delictes de prevaricació, malversació de fons públics,
tràfic d’influències i suborn. Entre els
empresonats, el cap de la trama, Juan
Manuel Roca; l’exalcalde Julián Muñoz; la seva esposa, Maite Zaldívar, i
l’exalcaldessa Marisol Yagüe.e
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