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Simon Rattle

Isabel Margarit va celebrar
ahir aMadrid el 45è aniver-

sari de la fundació de la revista
Història i vida, impulsada pel
Grup Godó, que
avui dirigeix i que
és una referència en
la divulgació històri-
ca, a més de degana
del sector. PÀGINA 30

Isabel Margarit

Álvarez haurà de declarar
com imputada en el cas

dels ERO, per la seva responsabi-
litat com a consellera d’Econo-
mia en l’etapa en
què es va posar en
marxa a Andalusia
el sistema d’ajuts
públics a empreses
en crisi. PÀGINA 10

EXMINISTRA DE FOMENT
Magdalena Álvarez

El Parlament Europeu ha
retirat la immunitat a Le

Pen (44), presidenta del Front
Nacional (FN), per unes declara-
cions contra els mu-
sulmans formula-
des en el 2010 que
ara poden portar-la
davant la justícia
francesa. PÀGINA 8

PRESIDENTA DEL FN FRANCÈS
Marine Le Pen

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 di-
rigeix Joaquín Vilá,
tanqués l’últim exer-
cici amb vendes rè-
cord de nou milions
d’euros. PÀGINA 55

DIRECTOR GENERAL DE SEID
Joaquín Vilá

Sir Simon Rattle (58) diri-
geix laFilharmònica deBer-

lín, que ha passat pel Palau de la
Música, en un concert en què va
demostrar el seu im-
mens do: l’engranat-
ge orquestral és per-
fecte, i ell s’implica,
canta i respira amb
elsmúsics. PÀGINA 31

DIRECTOR D’ORQUESTRA

DIRECTORA D’‘HISTÒRIA I VIDA’
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PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Joan Pau II, sant
Fonts vaticanes avancen que el
beat Joan Pau II serà canonitzat
a la tardor d’aquest any. Perquè
això sigui una realitat, només
cal ara el decret final del papa
Francesc, que es dóna per fet.
PÀGINA 8

POLÍTICA

Gordó, testimoni
La Fiscalia va sol·licitar ahir
que l’actual conseller de Justícia
de la Generalitat, Germà Gordó,
declari com a testimoni en
el cas de les ITV. PÀGINA 15

EDITORIALS

Temes del dia
L’esperançadora dada del des-
cens de l’atur a Espanya; els
cent anys de Joana Raspall i
l’homenatge que li va retre la
Generalitat de Catalunya; i la
concessió a Enrique Vila-Matas
del títol d’Oficial de l’Ordre de
les Arts i les Lletres de França.
PÀGINA 16

OPINIÓ

Diccionari, sisplau
Pilar Rahola passa revista a
l’actitud mediàtica dels mitjans
espanyols cap a Catalunya: “A
Espanya poden fer-se els sords
un temps, poden menysprear,
negar, insultar, menystenir,
però en algun moment toparan
de cara amb una realitat ina-
pel·lable. Serà aleshores quan,
potser, trobaran un diccionari
per parlar-nos”. PÀGINA 17

TENDÈNCIES

Solucions estètiques
Un fil de fibra òptica és la via
d’accés del làser per liquar
farcits estètics del rostre que
han acabat solidificats, encapsu-
lats i creant enormes problemes
als seus portadors. PÀGINA 25

CULTURA

ERO en el Liceu
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 admi-
nistracions i obligats “per l’efec-
te negatiu de l’IVA”. PÀGINA 30

ESPORTS

Sorpresa en el Tour
L’equip australià Orica Green-
Edge va ser l’inesperat guanya-
dor 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 presi-
dent que substitueixi Gustau
García Gillamet. Les tres vota-
cions realitzades no van servir
perquè els dotze vocals assolis-
sin un consens. PÀGINA 50
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QUAN dimecres passat vam saber que el presi-
dent de la Junta d’Andalusia, José Antonio
Griñán, anunciava d’una manera sobtada la
seva retirada al·legant la seva edat avançada
(té 67 anys) i la necessària renovació socialis-

ta, un gran dubte es va instal·lar en la vida política: era
aquesta la veritable raó? Des d’aleshores hem assistit a
una successió de notícies que palesaven la voluntat de
Griñán de procedir a un relleu exprés. Inici del procés de
primàries que es va obrir ahir, recollida d’avals fins al 17
de juliol, campanya interna dels candidats entre el 22 i el
28 i jornada electoral el 29 de juliol. Per què aquesta ur-
gència? ¿Era només per controlar el mateix Griñán la suc-
cessió i deixar en el seu lloc Susana Díaz? Ahir, per una
via tangencial, potser es van començar a entendre les pres-
ses de Griñán. La jutgessa Mercedes Alaya, que instrueix
el cas dels ERO, va decidir imputar l’exministra socialista
Magdalena Álvarez i una vintena d’alts càrrecs de l’Admi-

nistració andalusa pel que qualifica de dispendis durant
més d’una dècada en ajuts sense gairebé controls de fins
a 721 milions d’euros. Amb aquest moviment, la jutgessa
Alaya s’endinsa en el cor del PSOE andalús, ja que si pro-
longa en el temps la imputació a Álvarez, el seu substitut
a la conselleria d’Economia i Hisenda va ser el mateix
Griñán, que la va ocupar entre el 2004 i el 2009, data en
què va accedir a la presidència. És evident que amb la
imputació d’Álvarez el cas agafa una altra volada política
i s’entenen més els passos que ha fet Griñán des de dime-
cres passat. L’expresident de la Junta andalusa, Manuel
Chaves, va assenyalar ahir que no creia que Alaya impu-
tés Griñán. Seria realment una bomba política.
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Exministra imputada
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Presentacióde
Chanel aParís

José Antich DIRECTOR
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PENSEM QUE...

El Sabadell a Sant Benet

LaCUP i ICV
contraPxC

LA SEGONA

ÍNDEX

Món Sant Benet, el complex museístic i de lleure,
va ser impulsat per Caixa Manresa, que va que-
dar integrada a Catalunya Caixa. Des de l’any

passat aquesta espectacular infraestructura cultural del
Bages és propietat de la Fundació Catalunya-La Pedrera i
està completament desvinculada de Catalunya Caixa, ja
convertida en banc propietat de l’Estat. Però no obstant
això queda el record de la caixa com a impulsora d’un
projecte que només una entitat d’estalvis podia dur a ter-
me atesa la quantitat ingent de recursos que necessitava.
Des de diumenge i fins ahir, una desena d’executius del
Banc Sabadell van ocupar les instal·lacions en la reunió
anual en què decideixen bona part de l’estratègia de l’enti-
tat. És un reduït grup liderat pel president, Josep Oliu.
En aquesta trobada segurament s’haurà tractat el futur de
la reordenació del sector bancari amb la futura reactiva-
ció de la venda de Catalunya Caixa i potser també s’hau-
ran analitzat els excessos que van cometre les caixes.

E l cas dels ERO d’Andalusia va fer ahir un gir
qualitatiu –en paraules de la mateixa jutgessa,
Mercedes Alaya– amb la imputació de l’exconselle-

ra d’aquesta comunitat, exministra i actual vicepresidenta
del Banc Europeu d’Inversions (BEI), Magdalena Álvarez.
La imputació es produeix també una setmana després
que el president de la Junta, José Antonio Griñán, anun-
ciés que no tornarà a presentar-se a les eleccions al
Parlament autonòmic per propiciar una renovació i sota
l’espasa de Dàmocles que la jutgessa pugui decidir també
imputar-lo en el mateix cas. El cas dels ERO està deixant
en un estat molt delicat els socialistes andalusos i, per
extensió, el PSOE, ja que la federació d’Andalusia té
ara mateix un pes decisiu en el partit d’Alfredo Pérez
Rubalcaba. La jutgessa considera que Magdalena Álvarez
va tenir una actuació clau perquè la corrupció en el cas
dels ERO fos possible. Això col·loca l’exministra en una
situació insostenible en el BEI.

La presentació en el ple
de l’Ajuntament de Vic
d’una moció de la CUP
i ICV en contra de l’ús
per part de la PxC de les
seves dependències muni-
cipals oferint un servei
d’assessoria en defensa
dels habitants de la localitat
que no siguin immigrants,
crea tensos enfrontaments.
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Karl Lagerfeld
instal·la una
gèlida Apocalip-
si en el Grand
Palais de París
per presentar
la col·lecció
de Chanel.
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E-KONOMIA
Internet indueix
a la criminalitat sexual?

VIDEONOTÍCIA
Montserrat, des
del cel en 360º.

VIDEOENTREVISTA
“El cine abusa de la Rambla
i la Sagrada Família com
a escenaris”, afirma
el director Eugeni Osácar.

NOTÍCIA
L’hospital de La Paz
fa del seu terrat un
jardí per als nens malalts.
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