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Fèlix Millet i Jordi Montull (a l’esquerra) van ser
condemnats a un any de presó per aquest cas. P.TORDERA

La Generalitat no
serà compensada per
l’hotel del Palau
ARA ❊ BARCELONA

E

l Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha denegat a la Generalitat la compensació de 5,6 milions d’euros que reclamava al constructor de l’hotel del Palau de la Música per la pèrdua de
valor de les seves finques en la requalificació urbanística del fallit projecte. En una sentència, que va
avançar ahir l’agència Efe, l’alt tribunal estima el recurs que va presentar Olivia Hotels –a qui l’expresident del Palau, Fèlix Millet, va adjudicar la construcció de l’hotel de luxe– contra la resolució del novembre del 2010, en què l’exconseller d’Economia, Antoni Castells, reclamava al promotor i a la fundació
del Palau la indemnització. Amb aquests diners, la
Generalitat pretenia ser compensada per la pèrdua
que va patir en una permuta d’usos entre una finca de
la seva propietat i els solars annexos al Palau de la
Música que havien d’acollir l’hotel –una operació en
la qual el patrimoni de l’administració va passar de
la qualificació de residencial a equipaments–. El TSJC
argumenta que la Generalitat no pot reclamar cap
indemnització perquè el conveni que emparava la
permuta de canvi d’usos el signaven només la mateixa conselleria d’Economia i la fundació del Palau.
L’Audiència de Barcelona va condemnar Millet i el
director del Palau, Jordi Montull, a un any de presó
per aquest cas, una sentència que el Suprem, però,
ha obligat a revisar.e
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Crear un instrument music
aprendre a programar petits rob
o fabricar un monopatí són activit
que s’han afegit a les colònies i
campus d’estiu juntament amb l’
glès o el bany a la piscina. A Barce
na, els ateneus de fabricació digi
el FabLab Barcelona i el MOB (M
kers of Barcelona) ofereixen dur
les vacances escolars tallers perq
nens i joves s’iniciïn en l’ús de màq
nes com ara les impressores 3D o
fresadores làser. L’objectiu és q
creïn els seus propis objectes a
mètodes pedagògics que s’emm
quen en el learning by doing, és a d
aprendre a través de l’experimen
ció i l’error. Les activitats, supervi
des sempre per adults, admeten ne
i adolescents dels 9 als 17 anys.
El MOB posa en marxa, amb
col·laboració del Centre Cívic de S
Agustí, al Maker Camp, un camp
d’estiu de robòtica, motors, prog
mació i creació i impressió 3D ad
çat a infants i joves de 9 a 13 anys i q
s’allargarà fins al 31 de juliol. Cec
Tham, arquitecta i fundadora
MOB, assegura que amb poques in
cacions als infants se’ls dóna molt
la fabricació digital. Durant el curs
MOB també porta la fabricació d
tal a escoles i instituts a través de
tits tallers. L’arquitecta assegura q
amb la formació pretenen “canv
l’actitud i la mentalitat dels nens” c
a la tecnologia, que encara veuen c
una cosa massa complexa.
El Maker Camp preveu que la
nalla aprengui a fer experiments
entífics, crear un diorama amb fab
cació digital o petits projectes d’a
mació. El procés de treball s’enc
pensant idees i continua amb les

estiu
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El “devastador
panorama” del
sector musical

Més de 2.000 persones
a ‘La Traviata’
a la platja
FRECUENCIA:
Diario
Més de 2.000 persones es van aplegar
14121
dissabte a laO.J.D.:
nit a la platja
de Sant Sebastià
per seguir la projecció gratuïta a l’aire lliure
E.G.M.:
127000
de La Traviata, una iniciativa del Gran
Teatre del Liceu que vol acostar l’òpera a
ESTIU
nous públicsSECCIÓN:
i que es va poder
veure en
catorze municipis catalans.
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Les xifres de l’‘Anuari de la Música’ mostren
que les sales han patit “una patacada històrica”

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

“El panorama és desolador. El sector ha
tocat fons, i se situa a la cota zero”, diu
sense embuts Lluís Gendrau, president
del Grup Enderrock i director de l’Anuari de la Música juntament amb Jordi
Gratacós, president de l’Associació Professional de Representants, Promotors
i Mànagers de Catalunya (ARC). Gendrau parla a partir de les dades del sector musical català referides al 2014. Algunes xifres poden convidar a un moderat optimisme si es comparen amb les
del 2013, però el consol és poc si es posen en relació amb les del 2010, sobretot pel que fa a la música en directe, que
ha perdut un volum de negoci de 18 milions d’euros en els últims quatre anys;
és a dir, una quarta part. El nombre d’espectadors és manté en els 7,7 milions
del 2013, dos milions més que el 2012,
però molt lluny dels 10,3 del 2011.
En aquest context, tocar fons es pot
interpretar positivament, en el sentit
que ja no poc caure més. O sí, perquè el
sector està molt desequilibrat, amb macrofestivals i concerts de gran format
consolidats, però amb la resta sota mínims. Com repeteix sovint Gratacós,
“ha desaparegut la classe mitjana”, tant
l’artística com la industrial. “Hi ha
menys contractació, i això acaba limitant l’espectre artístic”, afegeix Gendrau sobre una realitat marcada pel darwinisme cultural: es minimitza el risc i
això fa que menys grups –els que tenen
més poder de convocatòria– es reparteixin les actuacions.
Reducció de les plantilles a la meitat

“Hi ha hagut una profunda transformació fruit de la crisi i de la caiguda de la
facturació privada i de l’aportació pública”, recorda Gendrau. Aquesta transformació, que té la magnitud d’una reconversió industrial, s’ha fet “sacrificant les plantilles de treballadors, que
en la indústria del directe s’han reduït
gairebé a la meitat” en els últims quatre
anys. Només el 2014 la pèrdua de llocs

de treball fixos va ser d’un 19,5%. Pel
que fa a la facturació, la música en directe “està tocada però no enfonsada”. Hi
hagut un “cert rebot a l’alça”. Ha passat dels 59,6 milions d’euros facturats el
2013 als 61,4 del 2014; de tota manera,
res a veure amb els 76,9 del 2010 i els
79,4 del 2011. Però, com diu Gratacós,
“que avui es facturi més no vol dir tenir
més marge de benefici”. “Treballes per
pagar el telèfon”, afegeix el president
d’ARC, que no defuig l’autocrítica. “El
sector s’havia acomodat en polítiques
històriques i cal un canvi radical. Ens
hem de reinventar”, diu.
Qui més està patint són les sales de
concerts, que el 2014 van tenir un 10,2%
menys de públic. “La patacada és històrica”, diu Gendrau. I el més greu és
que aquesta recessió és “constant” des
de fa anys. L’equació menys públic,
menys concerts és demolidora per a les
sales privades i contrasta amb els bons
resultats d’auditoris públics i de festivals grans. Els equipaments que van tenir més públic el 2014 són el Palau de
la Música i L’Auditori de Barcelona, uns
equipaments amb programació pròpia
però també amb una política de lloguer
d’espais a altres promotors. El Palau de
la Música creix en espectadors i en
ocupació mitjana perquè ha
programat menys concerts que el 2013. En
canvi, l’increment de
públic a L’Auditori és
fruit d’un augment
dels concerts. En general, els grans equipaments públics (o
semipúblics) van tenir bons resultats el
2014, tret del Liceu,
que va tancar la temporada 2013-2014 amb una
pèrdua d’espectadors del
8,1% respecte a la 2012-2013: de
233.996 a 214.959 persones.
La prova més eloqüent del desequilibri del sector de la música en directe és
la comparació entre els resultats del Palau Sant Jordi i els de la sala Apolo de
Barcelona. Al primer (incloent-hi el
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Sant Jordi Club) s’hi van fer 39 concerts, 17 més que el 2013, i l’assistència
va passar de 191.671 espectadors a
293.500: un increment del 53%. En canvi, l’Apolo mostra la cara més devastadora: el 2014 va programar 159 concerts
menys (de 359 a 200) i el nombre d’espectadors va caure dels 315.202 a
175.700, un 44% menys. El balanç negatiu també afecta sa02
les com la Salamandra de
l’Hospitalet de Llobregat, el Clap de Mataró,
l’Stroika de Manresa
i l’Heliogàbal de Barcelona, en la majoria
de casos perquè s’hi
han fet menys concerts. A Barcelona,
Barts, Razzmatazz,
Tarantos, Jamboree i
Bikini mantenen un
creixement sostingut.
Tot plegat, les trenta principals sales catalanes han programat un 13,5% menys d’actuacions, i el
públic ha baixat un 10,2%.
Dit d’una altra manera, el gran esdeveniment s’està menjant la cultura de
proximitat no gratuïta, i el model pot arribar a trontollar. Set de cada deu cata-

lans no va anar a cap concert el 2014, i el
preu màxim que estan disposats a pagar
per veure una actuació és de 14,80 euros. A Barcelona el preu mitjà d’una entrada per a un concert de música moderna és de 26 euros (15,30 a les sales i
37 als grans equipaments).
Les preferències del públic es decanten pels festivals, que en general presenten estabilitat amb una assistència total
d’un milió i mig d’espectadors. “La bombolla dels festivals s’ha estabilitzat”, recorda Gendrau. I la desaparició d’alguns
festivals el 2015 es compensa amb l’aparició en anys anteriors del Canet Rock,
l’Strenes i el dels Jardins de Pedralbes.
Pel que fa a la indústria discogràfica
catalana (sumant digital i físic), les dades del 2014 confirmen una davallada
en la facturació dels 12,1 milions d’euros del 2013 als 10,2 del 2014 (el 2006
van ser 30 milions). La dada contrasta
amb la del conjunt de l’Estat, on les discogràfiques han facturat més: de 123,4
a 149,9 milions d’euros.
El canvi que ha d’experimentar el
sector musical, cada vegada més atomitzat, també haurà afrontar la precarietat laboral i l’economia submergida,
una realitat que no recullen les dades de
l’Anuari. “És un forat negre –reconeix

L’Acampada Jove seguirà
un any més a Montblanc PAÍS: España

20

L’Acampada Jove que va tancar dissabte la
seva vintena edició a Montblanc tornarà a
celebrar-se l’any que ve a la capital de la
Conca de Barberà, segons el director del
festival. 32.000 persones han gaudit
aquest any de les actuacions de Brams,
Lax’n’Busto,
Els Catarres i La Pegatina.
Julio,
2015
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01. Manel a les Festes de la
Mercè, el festival amb més
públic de l’any passat. C. CALDERER
02. Sanjosex a l’Apolo. C. ATSET

contemporani que van arrencar el 6 de
juliol i han reunit 12.000 espectadors.

Les xifres de la música a Catalunya (2014)
>>Assistents a festivals dels Països Catalans Variació respecte a l’any anterior en percentatge

>> Els 10 discos catalans més venuts

253.623 (-18,5%)

Mercè Música (Barcelona)
Arenal Sound (Borriana)

250.000 (-10,7%)

Rototom Sunsplash (Benicàssim)

250.000 (+4,2%)

El disc de la Marató

191.800 (+12,8%)

Primavera Sound (Barcelona)

177.746

Diversos artistes

120.000 (-14,3%)

FIB (Benicàssim)

120.000 (+9,1%)

Fires de Sant Narcís (Girona)

111.980 (-7,9%)

Sónar (Barcelona)

80.000

99.179 (-10,9%)
90.000 (+12,5%)

BAM (Barcelona)
Acústica (Figueres)

Todo es ahora
Manolo García

80.000 (+42,8%)

Electrobeach Festival (Barcarès)

>> Espectadors i concerts en sales i auditoris
Variació respecte a l’any anterior en percentatge

Espectadors

585 (+28,6%)

362.839 (+10,7%)
324.720 (+4,5%)

L’Auditori
Razzmatazz

293.500 (+53,1%)

Palau Sant Jordi*

248 (+4,6%)
112 (-32,1%)

175.700 (-44%)

200 (-44,3%)

86.384 (+7,4%)

332 (0%)

Auditori Girona

71.586 (+14,3%)

140 (+19,7%)

La [2]

66.470 (-26,3%)

269 (-26,5%)

62.911 (+20,7%)

83 (+15,3%)

Barts

>> Llengua de l’últim concert
a què recorda haver assitit

>> Facturació de la música en directe
en milions d’euros

76,9

79,4

69,1
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2011

2012

Joan Manuel Serrat

27.300

Oh happy Day 2
Diversos artistes

Granada

59,6

61,4

30,7%

34%

33%

33,9%

Sílvia Pérez Cruz &
Raul Fernández Miró

castellà

46%

46,3%

45,7%

47,1%

46,7%

20.000

2013

2014

català

12,1

10,2

2011

2012

2013

2014

>> Llengua de l’última cançó
que recorda haver escoltat

16,6
castellà

Esto es Estopa
Estopa

2010

en milions d’euros

15,6

Antología desordenada

23%

>> Facturació de les discogràfiques

16,3

40.000

català

altres
2010

Antonio Orozco

20.000

Un pla integral de la música

La Generalitat té previst engegar un pla
integral de la música similar als de la
dansa i el circ. “Cal treballar conjuntament i saber utilitzar els recursos públics”, diu el director de l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC), Jordi Sellas. El primer pas es farà al setembre al Mercat de Música Viva de Vic
amb la creació de la primera taula institucional del pla integral, que, segons Sellas, inclourà àmbits com la formació,
l’estructuració del sector, la producció
musical, l’ampliació de públics i la internacionalització. Això sí, en un context
que, tot i la millora del 2014, arrossega
els estralls de les retallades, sobretot del
2013, quan l’aportació de la Generalitat
a la música va caure un 42,8%.e

Dos orillas

9,1%

17.290

Som riu
Txarango

11,5%

9,8%

9,1%

13,3%

55,3% 48,6%

47,1%

43,7%

44,7%

16.015

Només d’entrar hi ha
sempre el dinosaure
Els Amics de les Arts

altres

9.534

El nostre Nadal
2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Diversos artistes

Font: Anuari de la música 2015 / Gràfic: Esther Utrilla

Tarantos

80.000

39 (+77,3%)

*Inclou el Sant
Jordi Club

214.959 (-8,1%)

Liceu
Apolo

Gratacós–. Moltes vegades el músic
percep que el que està fent és per oci, no
per cultura, i per tant no percep la necessitat d’estar donat d’alta. No preveu
la professionalització. Si no tenim dades de quanta gent es guanya la vida
amb la música, no podem saber quanta
gent hi ha a l’atur”. Gratacós explica que
“molts músics cobren en B”, cosa que
significa que hi ha algú que els paga també en B.

Concerts

382.029 (+20,7%) 548 (-8,1%)
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E1 TSJC rechaza compensar a la
Generalitat por el Hotel del Palau
Lasentencia
impide
recuperar
5,6 millones
deeuros
dep6rdidas
trasla recalificacibn
del
proyecto
fallidoy recalca
la <<indeterminaci6n
acentuada>>
delacuerdo
alcanzado
conMillet
BARCELONA
E1 Tribunal Superior de Justicia
de Catalufla (TSJC)ha denegado
a la Generalitat la compensaci6n
de 5,6 millones de euros que reclamabaal constructor del Hotel
del Palau de la Mfisica por la
p6rdida de valor que sufrieron
sus fincas en la recalificaci6n urbanistica del fallido proyecto.
En una sentencia a la que ha
tenido acceso Efe, la sala contenciosa del TSJCestima el recurso que present6 Olivia Hoteles -a quien el saqueadorconfeso F~lix Millet adjudic6 la
construcci6n del hotel de lujocontra la resoluci6n de noviembre de 2010 en que el ex conseller de EconomiaAntoniCastells
reclamaba al promotor y a la
Inmueble
donde
ibana construir
el HoteldelPalau.
DOMtNEC
UMBERT
Fundaci6del Palau una indemnizaci6n de 5,6 millones de euros. traci6n pas6 de la calificaci6n de que se complementabacon otro
Con esa suma, la Generalitat
residencial a equipamientos.
acuerdode modificaci6nurbanistica
pretendia ser compensadapor la
La permuta,auspiciadapor Millet que mesesdespu~ssuscribieronesas
p6rdida que sufri6 en una permu- y necesariaparala recalificaci6nur- dos partes y el Ayuntamiento
de Barta de usos entre una finca de su banisficaquedebiapermifirla cons- celona.
propiedady los solares anexosal trucci6ndel hotel, se acord6en un
Lasirregularidadesen la tramitaPalau de la Mfisica que debian convenioqueen2006firmaronel ex ci6n urbanisticadel Hoteldel Palau
acoger el hotel, operaci6n en la consellersocialista AntoniCastells comportaronque, hace unosmeses,
que el patrimoniode la Adminis- conla Fundaci6
Palaude la Mfisicay la Audienciade Barcelonacondena-
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ra a unaflo de c~rcela Millety Montull portffffico de influencias,enuna
sentenciaque absolviaa la antigua
cfipulade Urbanismo
del consistorio
barcelon6s,a la quela Fiscaliaacusa
de ceder a sus presionespara sacar
adelanteel proyecto.
Enel juiciodel caso,la ex directora general de PatrimonioImmaculada Tunaadmiti6queal firmarel conveniono exigi6al constructorel aval
para garantizar que la administraci6nrecibiria los 5,6 millonescomo
compensaci6n
por el cambiode usos
de su inmueble,aunqueneg6que lo
hiciema propuestade Millet.
Trastruncarseel proyectohotelero, unavezestall6 el esc~indalodel
Palaude la Mfisica,la Generafitatgarantiz6 pfiblicamente-durante la
etapa del tripartito- que acabaria
siendo compensadaecon6micamente por la p6rdidade valor patrimonial
defivadade la operaci6n,en unacifra queestim6entre los 5,6 y los 8
millonesde euros.
Noobstante, el TSJCsostiene en
su sentencia que la Generalitat no
puedereclamar esa indemnizaci6n
al constructorhotelero, dadoqueel
convenioque amparabala permuta

de cambiode usos lo firmabanexclusivamentela conselleria de Economiay la Fundaci6del Palaude la
Mfisica.
La sentenciarecalca la <dndeterminaci6nacentuadade los t6rminos convenidosurbanisticamente)>
por Millety Castells, <~yaque,todo
lo m~is,se apuntaa quelos suelos
de autos que se tienen en cuentay
querecibir/~nla calificaci6nde residencia con posibilidades de construir unhotel y posteriormente
destinarlo a usosde viviendapasari~n
a tener un valor aproximado
de 15
millones>~.
Segfin el TSJC,la compensaci6n
previstaparala Generalitatnofuefi-

Patrimoni
admiti6
quenoexigi6al
constructor
el aval
porel cambio
deusos
jada ~conclaridady nitidez, ya que
debepivotara resultas de unacalificaci6nde residencial,conposibilidades de constmirunhotel y posteriormentededicarloa usosde viviendw~.
Adem~s,
para el tribunal, la Generalitat realiz6 la valoraci6n
econ6mica de la compensaci6n
a recibir de
forma~<unilaterab>,sin tener en
cuentaque los t~rminosincluidosen
el conveniofueronmodificados
posteriormente, de formaque la finca
adquiridapor el promotorqued6reducida a un uso hotelero, mientras
queinicialmentese previ6quealbergara viviendas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 19

O.J.D.: 8860

TARIFA: 600 €

E.G.M.: 45000

ÁREA: 103 CM² - 10%

SECCIÓN: OPINION

20 Julio, 2015

ANTONI
CASTELLS

Mal acuerdo que
implica pdrdidas
millonarias
~, E1 Tribunal Superior
de Justicia de Catalufla
ha rechazadola petici6n
del Govemde recuperar
los 5,6 millonesde euros
de p6rdidas que supuso
el proyecto fallido del
hotel del Palau de la
Mfisica, al entender que
el contrato firmado entre el Departament de
Economiadel tfipartito
no preveia las compensaciones necesarias en
caso de que no se llevara a t6rmino.E1 error en
la elabomci6ndel acuerdo ha supuesto una
gran p6rdida.
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ssi el que ha passat. Arenas MulticiSE), C. Heron City, G. Sarrià, Icaria
blanca (VOSE) i Verdi Park (VOSE).

MADRE. D’Anna Muylaert. Amb Re-

Márdila. 12 anys. Brasil. 2015. DRAserventa treballa a casa d’uns artistes
u fill, a qui cuida des que era petit. La
urant una temporada, s’instal·la a la
a i revoluciona la vida de tots els seus
dablanca (VOSE).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 67

O.J.D.: 89305

TARIFA: 21163 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 915 CM² - 86%

SECCIÓN: CARTELERA

67

DILLUNS
20 DE JULIOL DEL 2015

el club del
subscriptor de
www.tresc.cat 902 33 90 33

arts EscèniquEs

arts EscèniquEs

RES: LA ERA DE ULTRÓN. De Joss
bert Downey Jr., Chris Evans i Chris
nys. EUA. 2015. FANTÀSTICA. 141
software per preservar la pau, però es
aria (VOSE).

MARIA. D’Olivier Assayas. Amb Juliet-

Stewart. 12 anys. França-EUA. 2014.
Una actriu veterana participa en una
de l’obra que la va fer famosa en els
rrera. Però ara, en lloc de la jove, ha
a antagonista, la víctima de la noia.
rdi (VOSE).

NG ON SUNSHINE. De Max Giwa i

b Hannah Arterton. Apta. G. B. 2014.
Una jove descobreix que la seva germb un noi italià i decideix ocultar-li que
xas (VOSC).

El Ballet de Moscou

25-39 €
24-28 €

‘El llac...’ i ‘la Bella Dorment’
tEatrE tíVoli - BARCElOnA

‘Viu-lo des de dins!’
El ballet entre bastidors

sorteig

tEatrE tíVoli - BARCElOnA

Fins al 2 d’agost i fins al 9 d’agost
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Els dies 29 i 30 de juliol (‘El llac dels Cignes’) i el
5 i 6 d’agost (‘la Bella Dorment’)

El Llac dels Cignes, que estarà al Teatre Tívoli del 28 de juliol al 2
d’agost, es compon de quatre actes. Arrenca amb el vintè aniversari del
príncep Sigfrid, que haurà d’escollir la seva futura esposa en un ball a la
cort. El cèlebre conte La Bella Dorment (del 4 al 9 d’agost) es converteix
en ballet de la mà de l’emblemàtic i popular Ballet de Moscou, fundat
per Timur Faiziev el 1989. Aquest ballet exhibeix un repertori de les
millors peces del ballet clàssic.

Entre tots els socis que comprin entrades per a El Llac dels Cignes i La
Bella Dorment del Ballet de Moscou, el Tr3Sc sortejarà un passi
exclusiu doble per disfrutar de l’experiència Viu-lo des de dins!, on es
podrà tornar a veure l’espectacle però des de l’escenari (entre
bastidors, així que es veuran les entrades i sortides d’escena, el canvi
d’escenografies...). les sessions de Viu-lo des de dins! són el 29 i 30 de
juliol (per a El Llac...) i el 5 i 6 de agosto (per a La Bella...).
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cinE

Vins

revés. C i cast, D i 3D. los Minions. C
sic World. D i 3D. San Andrés. D i 3D.
s. D i 3D. Ahora o nunca. Amy. AprenCampanilla y la leyenda de la bestia.
n más alto. Entourage (El sé-quito).
Eternal. Fast & furious 7. Insidious:
mera ola. Magic Mike XXl. Rey gita-

nt Antoni M. Claret, 8. Tel. 977 60 27
res i vigílies de festius. www.jcacineobrevivir a una despedida. Suite
la residencia de los dioses. C. El liappie. Blackhat: amenaza en la red.
o: El ángel de la muerte. Mortdecai.
rano en Escocia. Poltergeist. BaWorld. Insidious: capítulo 3. Ahora o
apítulo 3. Campanilla y la leyenda de
és. Espías. los Minions. Terminator:
vestigación policial. Cómo entrenar a
vés.

Llotja, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.ciMinions. Cast. i C. Jurassic World. D i
hora o nunca. Eliminado. Terminator:
el revés. Magic Mike XXl. Campania bestia. C. Espías.

. Mossén Cinto Verdaguer, 22. T.
cinesacec.es. los Minions. Aprendivendres a diumenge: Cine oriental.

la comèdia ‘Ghadi’

Festival Viart 2015

8€

ariBau cluB - BARCElOnA
Dimarts, 21 de juliol, a les 22.00 hores
Més informació a la web www.tresc.cat

cEllEr jEan lEon - TORRElAVIT
El divendres 31 de juliol a les 21.00 hores
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

gratuït

43 €
35 €

El Tr3Sc convida els seus socis a la preestrena de la comèdia Ghadi,
sobre un nen amb Síndrome de down nascut en un poble libanès. El nen
es passa el dia emetent sons per imitar el cant del seu pare, professor
de música. Els veïns decideixen fer-lo fora del poble.

El celler Jean leon agafa per segon any el Festival ViArt, amb una
original proposta que combina música, arts escèniques i vins. l’activitat
inclou una copa de benvinguda, un sopar còctel amb vins de finca, jazz
en directe, dues peces de teatre i una visita al celler.

Per a tr3sc BÀsic / PrEMiuM
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Música

Música

El PEnEdèS

Nostra Senyora, 35-37. T. 600716688.
vendres: Castores zombies. VOSE
. Dissabte: Blood into wine. VOSC
ecres: la canción del mar. (Complex
saltres, els Xiquets de Valls. C (Jar-

ral Prim, 7. T. 93 890 24 13. Del revés.

GElTrÚ

rincipal, 90. T. 938938103. www.cinesic World. Ahora o nunca. los Miniénesis. Una segunda madre. Elsa &

AF. Rambla l’Onclet, 18. T. 902888300.

dissabtes. www.laurencinemas.es.
nt per reformes tècniques.

a Pere Molas, 36. T. 902 170831. Gollies de festius. Matinals: diumenges.
minator: Génesis. Rey gitano. Jurasés. D i 3D. los Minions. San Andrés.
Eternal. Ahora o nunca. Magic Mike

‘Midnight songs’,
d’ari ann Wire
luz DE Gas - BARCElOnA

El 24 de juliol / 21.30 hores
Entrades, a www.tresc.cat

10 €
40 %

‘la Venècia de
Vivaldi’
Palau DE la Música - BCn

El 23 de juliol / 21.00 hores
Entrades, a www.tresc.cat

15-20 €

30 %

jazz a l’aire lliure
a terrassa
noVa jazz caVa - TERRASSA

Fins dissabte, 25 de juliol
Entrades, a www.tresc.cat

10-13 €

20 %

Midnight Songs Show és un espectacle únic i
solidari amb una barreja de jazz, pop i rock.

El cor de noies de l’Orfeó català interpretarà
un repertori creat per a veus blanques.

la nova Jazz cava acull concerts, pel·lícules i
una deliciosa gastronomia.

tr3sc BÀsic / PrEMiuM / suBscriPtors EP
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cap dubte” que la naturalesa dels convenis signats
el 8 de març del 2006 i el
24 d’octubre del 2006 són
“innegables convenis urbanístics”. És una afirmació que contradiu la de
l’Audiència de Barcelona
–que va jutjar penalment
el cas de l’Hotel del Palau i
va absoldre els caps municipals d’Urbanisme– que
assegurava que no calia
publicar el primer conveni
perquè no era urbanístic.
A grans trets, en aquests
convenis l’expresident i

lladre confés del Palau, Fèlix Millet, en nom dels Germans de la Salle i del Palau, i el conseller d’Economia, Antoni Castells, fixaven que la qualificació
d’“habitatge” del solar del
carrer Ciutat propietat de
la Generalitat passaria al
del solar del carrer Sant
Pere Més Alt, que era
“equipament”, i a l’inversa. El solar del futur hotel
tindria un valor d’uns 15
milions i la compensació a
la Generalitat per perdre
valor del solar es fixava en
5,6 milions, i el Palau cobraria 3,6 milions per fer
d’intermediari.
Aquest acord sorprèn el
Tribunal, que el qualifica
de “drecera sense cobertura jurídica”, i retreu a l’administració catalana que
“no s’ha seguit cap procediment per fixar la garantia de compensació” sobre
la permuta de solars i que
ho va fer “de manera unilateral i sense tràmits”. Així
doncs, es detalla que el 15
d’abril del 2010 la Generalitat reclamava l’aval de
5,6 milions a Valderrama,
quan el termini per presentar la garantia era el 28
d’abril. Valderrama tampoc havia signat els convenis entre la Generalitat i
Millet i, per tant, no tenia
cap vincle contractual directe amb la Generalitat.
Finalment, s’exposa que el
solar de Sant Pere Més Alt,
on s’havia d’aixecar l’hotel, va perdre valor ja que
en el conveni inicial es deia
que al cap de 10 anys s’hi
podrien fer pisos, mesura
eliminada per la pressió
veïnal.
Valderrama no haurà
de pagar la indemnització
a la Generalitat, però tot i
tenir un solar per edificar
un hotel, no pot executarlo perquè la mateixa sala
del TSJC va ratificar
l’anul·lació del pla de millora urbana de la zona, al
maig passat. ■

Jimeno, quan va anunciar
que plegava d’alcalde ■ E.A.

deixar l’alcaldia de Badia
el 17 de març del 2009, ha
estat sempre un home de
plena confiança dels germans Bustos.
L’elecció de Jimeno fa
efectiva la substitució de
Paco Bustos al capdavant
de la federació socialista
comarcal, després de la seva dimissió en ser imputat
i més tard condemnat per
tràfic d’influències en el
marc del cas Mercuri. Després de la marxa de Bustos
es va crear una comissió
gestora formada per tots
els alcaldes socialistes i els
candidats del Vallès Occidental. ■

El govern perd l’aval que va
fixar per l’Hotel del Palau

a El TSJC dóna la raó a l’empresari Manuel Valderrama i l’allibera de pagar-li 5,6 milions d’euros
a La sentència de l’alt tribunal afirma que l’administració va fixar el preu “unilateralment”

L’edifici on s’havia de fer l’hotel que havia ideat l’antic president del Palau de la Música, Fèlix Millet ■ ANDREU PUIG

Mayte Piulachs
BARCELONA

El fallit Hotel del Palau de
la Música –ideat pel seu
expresident Fèlix Millet i
que li ha valgut una condemna a un any de presó
per tràfic d’influències–
continua enverinant. El
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha donat la raó a l’empresari Manuel Valderrama
d’Olivia Hotels, ja que l’allibera de pagar 5,6 milions
d’euros de compensació a

la Generalitat per la permuta en la qualificació de
solars per aixecar aquest
luxós hotel, ja que considera que l’administració
va imposar el preu, no va
donar-li audiència el 2010
i que el valor del solar es va
reduir en fixar-se que només tindria ús hoteler
quan al principi també podria ser per a habitatge.
En la sentència, dictada
el 7 de juliol passat, la secció tercera de la sala contenciosa administrativa
del TSJC afirma que el cas

de l’Hotel del Palau té una
“enredada i embullada
existència d’antecedents
que interrelacionen a una
pluralitat de subjectes” i
critica “l’accentuada tàctica de les parts en no exposar realment l’avenir integral del cas des dels seus
orígens”, a més de “la devaluació dels interessos
públics a l’alt nivell que requereixen els interessos
urbanístics, deixats en
unes meres consideracions econòmiques per
part de les parts”, de les

La xifra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3,6

milions d’euros és el que es
reservava cobrar el Palau de
la Música per fer de mitjancer
en l’operació.

quals assegura que han
tingut un “alt assessorament”.
Retrets a banda, el
TSJC afirma que “no té

El PSC tria l’exalcalde de Badia per
substituir Bustos a la comarcal
Redacció
SABADELL

La federació del PSC al Vallès Occidental Sud ha
triat aquest cap de setmana l’exalcalde de Badia del
Vallès José Luis Jimeno
com a nou primer secretari en substitució de Paco
Bustos, germà de l’exalcalde de Sabadell Manuel

Bustos, i condemnat a 16
mesos de presó per tràfic
d’influències en la peça separada que afectava l’Ajuntament de Montcada i
Reixac en el cas Mercuri.
Jimeno ha aconseguit el
97% dels vots favorables
dels delegats al congrés
extraordinari que el partit
va celebrar dissabte al
parc Central de Sabadell.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

“És molt important recuperar el contacte i la
confiança dels ciutadans,
a través d’una acció política més transparent, directa i participativa, que és la
política real i la que ha
d’enllaçar amb les preocupacions més quotidianes
de la ciutadania”, va assegurat el nou dirigent local
del PSC, segons l’agència

EFE. La nova executiva està formada en gran part
per regidors i membres de
les agrupacions de la comarca, amb el regidor sabadellenc Cristian Sánchez com a número dos, i
“sense cap dels membres
de la junta anterior”, segons va especificat el PSC
a través d’un comunicat.
Tot i això, Jimeno, que va
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BARCELONA
EXPOSICIÓ

RCELONA

a, l’Aina i la Irene es van conèixer al taller Com oblidar l’home
rimera impressió que van rebre unes de les altres va ser la de
ades. Suposem que els va semblar que una mica d’autoajuda i
orar l’autoconfiança i l’autodeterminació. A l’última sessió, els
cceptable per refer-se de la relació que tot just havien acabat.

xas. Dir.: Lurdes Barba. Amb Anna
Daniela Feixas, Josep Julien i Clara
món. Fins al 26 de juliol, Dg. a les
h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00 h.

llarroel ■ Villarroel, 87. Bangkok,
onio Morcillo López. Dir.: Antonio
llo López. Amb Carlos Álvareza i Dafnis Balduz. Fins al 2 d’agost,
les 18:30 h. Tots els dies excepte
dl. a les 21:00 h.

at de les Flors ■ Lleida, 59. Cosas
e olvidan fácilmente. Fins al 26 de
De dv. a dg. a les 19:30 h. De dv. a
les 22:30 h.

a 4 ■ Església 4-6. ¡Viva la Pepa!,
epi Labrador. Dir.: Gabriel Córdomb Pepi Labrador. Fins al 25 de
Ds. a les 21:30 h. Crónica de un
oles cualquiera, de Sergi Manel
o. Amb Katarina Bastamo, Maite
a, Sergio Martín, Miriam Poblador,
Richard, Ambar Zambrano, Ricardo
e, Santi Margarit i Elena Romagons al 31 de juliol, Dv. a les 21:30
verí del teatre, de Rodolf Sirera.
La Casual. Amb Josep M. Roviralta
uel Contel. Fins al 26 de juliol, Dg. a
:00 h. S.O.S. Se acaban los cuenDir.: Marco R. Rodríguez. Amb Laia
Pablo Ramos, Laura Tobías, Saoro
Samanta Sánchez, Alba Vásquez,
Sampera i Echedey Sastro. Fins al
juliol, Dg. a les 12:00 h.

26 de juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv. i ds. a
les 20:00 h.
Teatre Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni
Maria Claret, 120. La pista, de Jaume
Viñas. Dir.: David Maqueda. Amb Aïda
Bellet, Boris Cartes, Oriol Escalé, Oriol Guillem, Marc Joy, David Maqueda,
Marina Mulet, Núria M. Montes i Joana
Sureda. Fins al 9 d’agost, Dg. a les 18:00
h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h. L’home amb
qui somien les dones quan somien amb
homes. Dir.: Joan Gallart i Rabert. Amb
Anna Carlota Méndez, Anna Camps,
Bàrbara Ferrer, Lara Macip, Anna Estol
i Meritxell Alarcón. Fins al 29 de juliol,
Dt. i dc. a les 21:00 h. Paulinho Lêmos
Quartet en concert. Dg. 26 de juliol a
les 20:15 h. Pippo Spera. Dg. 2 d’agost
a les 20:15 h.
Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. La
partida, de Patrick Marber. Dir.: Julio
Manrique. Amb Ramon Madaula, Andrew Tarbet, Marc Rodríguez, Joan Carreras, Andreu Benito i Oriol Vila. Fins al
29 de juliol, Dg. a les 18:30 h. Ds. a les
18:00 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i de dt. a
dj. a les 20:30 h.
Teatre Lliure (Espai Lliure) ■ Santa
Madrona 40. Els mots i la cosa, de JeanClaude Carrière. Dir.: Pep Anton Gómez.
Amb Ricard Borràs i Elena Garcia. A partir del 23 de juliol fins al 26 de juliol, De
dv. a dg. i dj. a les 21:00 h.

Beckett ■ Ca l’Alegre de Dalt, 55.
o en Yu, de Carole Fréchette. Dir.:
Colomer. Amb Fina Rius, Mar
molins i Pep Ferrer. Fins al 26 de
Dg. a les 18:30 h. Tots els dies exdg. i dl. a les 21:30 h.

Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny, 47.
La clausura del amor, de Pascal Rambert. Dir.: Pascal Rambert. Amb Israel
Elejalde i Bárbara Lennie. A partir del 23
de juliol fins al 26 de juliol, De dv. a dg. i
dj. a les 20:30 h.

Fènix ■ C. de Riereta 31. Atom
tett en concert. Dc. 22 de juliol a
:00 h. Excèntic Cabaret. Fins al 30
iol, Dj. a les 21:00 h. Flamenco. Dl.
21:00 h. Joel Moreno Codinachs
et en concert. Dg. 20 de juliol a les
h. Pescaitos Flamenco Quartet
ncert. Dt. 21 de juliol a les 21:00 h.

Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
Gran Gala Flamenco. Amb José Saucedo, Pau Vallet, Juan de Julia, Fefa
Gómez, Joaquín Gómez (El Duende),
Eli Ayala, Marina González, Iván Alcalá
i Nacho Blanco. A partir del 21 de juliol fins al 28 de juliol, Dv., Dt. i dj. a les
21:30 h.

Muntaner ■ Muntaner, 4. En tu
e. Amb Luis Pardo. Fins al 26 de
Dg. a les 20:45 h. Dv., ds. i dj. a les
h. Neus Català. Un cel de plom,
rme Martí. Dir.: Rafael Duran. Amb
è Arànega. Fins al 26 de juliol, Dg. a
:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00

Teatre Romea ■ Hospital, 51. Sócrates: Juicio y muerte de un viajante,
de Mario Gas i Alberto Iglesias. Dir.:
Mario Gas. Amb Josep Maria Pou, Borja
Espinosa, Carles Canut, Guillem Motos,
Amparo Pamplona, Ramon Pujol i Pep
Molina. Fins al 2 d’agost, Dg. a les 18:30
h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i de dt. a dj. a
les 20:30 h.

e Akadèmia ■ Buenos Aires 47l teatre i la pesta, d’Antonin ArDir.: Jordi Coca. Amb Esther Bové.
l 26 de juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv.,
c. i dj. a les 20:30 h.

e Borràs ■ Urquinaona, 9. Ilusignorantes. Amb Javier Coronas,
Cansado i Pepe Colubi. A partir
4 de juliol fins al 25 de juliol, Dv. i
es 21:00 h.

e del Raval ■ Sant Antoni Abat,
0 sombras de Andreu. Dir.: Andreu
ova. Amb Andreu Casanova i Routiérrez. Ds. a les 23:59 h. Dv. a les
h. Màgia Junior. Dir.: Borja Rabamb Nano Márquez, Raphael Capri,
a Dama Inquieta, Pablo Superstar,
do i Silvana, i Cia. Mag Edgard. Ds.
17:30 h. Tarda de gossos, de Sidumet. Dir.: Josep M. Riera i Serapi
Amb Txiki Blasi, Elisabeth BonMireia Clemente, Kevin Contreras,
t Ferrer, Lluna Gay, Pep Martínez,
Paradela i Josep M. Riera. Fins al

Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Bombollavà.
Fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Ds.
a les 18:30 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i dj.
a les 20:30 h. El Lago de los Cisnes. A
partir del 28 de juliol fins al 2 d’agost,
Dg. a les 18:30 h. De dm. a dj. a les 20:30
h. Dv. i ds. a les 21:00 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Las
cosas que queremos, de Jonathan Marc
Sherman. Dir.: David Pintó. Amb Toni
Corvillo, Juan Frendsa, Sergio Sarrión i
Ann Perelló. Fins al 2 d’agost, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h. Una
ronda. Fins al 2 d’agost, Dg. a les 18:00
h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.

Granollers
Teatre Ponent ■ Ponent 60. Avui hi
som. Fins al 23 de juliol, Dj. a les 21:00
h.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Agustí Fernández ■ MARTA PÉREZ

Agustí Fernández, mestre
de la improvisació
BARCELONA

21.30 CONCERT

Agustí Fernández, un dels grans intèrprets
catalans de la música improvisada, amb una trajectòria de prestigi internacional, celebra el seu seixatè aniversari al Mercat de les Flors.

BARCELONA

19.00 CINEMA
‘Kaplan’. Dins el cicle de
projeccions Summertime
Cameo, avui es pot veure
a la Fnac Triangle la pel·lícula Kaplan, d’Álvaro
Brechner.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Mestres del jazz’. L’any
2012, el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz. Al carrer Requesens, 2.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

Daniel Navarro. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un
entarimat a la sala Tarantos de la plaça Reial, que
és, des de fa anys, escenari de joves talents. La força del flamenc s’experimenta quan es viu en un
petit tablao.

BARCELONA
20.30 ÒPERA

‘Carmen’. L’òpera Carmen de Georges Bizet és
una de les més aclamades
i representades diàriament al món sencer.
Aquesta producció, estrenada al passat novembre

‘Frances Ha’ ■ ARXIU

‘Frances Ha’, una comèdia
‘hipster’ a Montjuïc
BARCELONA

22.00 CINEMA

El cicle Sala Montjuïc del castell de Montjuïc és el
marc de la projecció de la comèdia de Noah Baumbauch Frances Ha. Abans, actuació de jazz de Rubén
Fernández, Andreu Zaragoza i Zamak String Quartet.

al mateix Palau de la Música, torna per quarta vegada a aquest escenari
amb intenció de convertir-se en una peça de repertori de la majestuosa
sala de concerts.

versitat, 35) ofereix una
actuació de blues de Big
Mama Montse (veu) i Sister Marion (piano).

BARCELONA

21.00 CINEMA
‘Haz lo que debas’. Al
centre cívic Sagrada Família (Provença, 480) es
pot veure avui la pel·lícula
Haz lo que debas (1989),
que va donar la popularitat al realitzador afroamericà Spike Lee en el
seu retrat dels conflictes
racials al barri de Brooklyn.

BARCELONA

21.00 CONCERT
Big Mama Monte &
Sister Marion. La cocteleria Milano (ronda Uni-

116737-1110667A

n les dones quan somien amb homes

‘Alvar Aalto 1898-1976:
arquitectura orgànica,
art i disseny’. Fins al 23
d’agost, al CaixaForum
es pot veure l’exposició
Alvar Aalto 1898-1976:
arquitectura orgànica,
art i disseny, dedicada
a l’obra d’Alvar Aalto
(1898-1976), l’arquitecte
finlandès més conegut de
la seva generació i un dels
més importants del segle
XX. Els seus edificis plasmen una interacció magistral de volums, formes
i materials orgànics, i els
objectes que va dissenyar
són reconeguts actualment com a fites del desenvolupament del mobiliari modern. Aalto va ser
una figura clau de l’arquitectura i el disseny internacionals d’avantguarda
des dels anys vint. Va fer
obres per encàrrec en països com ara Itàlia, Suïssa, França, Alemanya i
els Estats Units, a la
postguerra, i la seva carrera arriba fins als 70.
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Les necrològique

BARCELONA

00.00 MÚSICA
‘Nasty Mondays’. Cada
dilluns a la Sala Apolo de
Barcelona Mad Max i Soren trenquen la monotonia i ofereixen en les seves sessions una barreja
d’estils com són el rock,
pop, indie, garatge o electro rock.

GALLECS

19.00 FESTA MAJOR
Festa major de Gallecs.
A la plaça de l’Església,
dins els actes de la festa
major de la localitat, tastet de galetes de farines i
melmelades de Gallecs i
caminada guiada d’observació i audició d’ocells
amb Xesco Macià.

SABADELL

22.00 CONCERT

Orquestra Polifonya
Saint-André. Dins el XVI
Festival Internacional de
Música de Sabadell 2015,
l’Auditori 3 de l’Espai Cultura Fundació 1859 (d’en
Font, 1) és el marc
d’aquest concert. L’orquestra Polifonya és un
conjunt d’estudiants i
músics que representen
l’illa de la Reunió en la seva diversitat.

SANT CUGAT
DEL VALLÈS

20.00 TEATRE
‘El darrer dia del Cafè
de la Granota’. Dins els
Vespres al pati, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acull aquesta representació basada en El Cafè de la Granota, de Jesús
Moncada, a càrrec de la
companyia Mea Culpa.

TV LOCAL
BTV

12.00 Avanç BTV Notícies
12.05 El pla B. Amb Silvia Mori
12.25 La ciutat de les bèsties
13.00 Selfiematon
14.00 BTV Notícies migdia
14.50 Info barris
15.00 El documental
15.25 Primera sessió.
Benvinguda, Roxy
Carmichael
16.55 Info barris
17.10 El pla B. Amb Silvia Mori
17.30 Connexió Barcelona
19.25 Info barris
19.40 El pla B. Amb Silvia Mori
20.00 BTV Notícies vespre
20.30 Àrtic
21.30 Terrícoles
22.00 Les notícies de les 10
22.40 El temps
22.50 La Rambla. Amb Daniel
Domenjó
23.50 Primera sessió.
Benvinguda, Roxy
Carmichael
01.30 Àrtic
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ETV
06.00 Music.cat
09.00 País km 0
11.00 L’hereu i la pubilla
12.00 Vull una resposta. Amb
Jaume Marfany
13.00 La veu del empresari
14.00 Promo
14.30 Menjar sà, és vida
15.00 L’ informatiu
15.30 Music.cat
16.00 Amb Josep Pons
17.00 L’hereu i la pubilla
18.00 País km 0
20.00 L’ informatiu
20.30 Al dia vespre
21.00 Xic-Dans
21.30 Dosos amunt!: Amb Toni
Comas i Carles Cortès
22.00 Clínica integral
23.00 L’hereu i la pubilla
00.00 Tot recordant
00.30 L’ informatiu
01.00 País km 0
03.00 Noctàmbuls del Llobregat

VOTV

Artés

Antònia Solà Escude. 93 anys.
Avui, a les 6, a l’església Santa Maria.

Badalona

Francisca Blanco Díaz. Avui, a
2/4 d’11 del matí, al tanatori.

Barcelona-Collserola

Francisco Ramírez Moya. 56
anys. Avui, a 1/4 de 12 del matí.

Barcelona-les Corts
Antonio Alemany Honrubia.
84 anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Agustin Andreu Gallen. 84
anys. Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Josefa Ases Arnau. 88 anys.
Avui, a les 9 del matí.
Esteban Deulofeu Pascual.
95 anys. Avui, a les 12 del migdia.
Fernando Fernández Murillo. 71 anys. Avui, a les 3 de la tarda.
Laura Ferreres Álvarez. Avui,
a 3/4 de 4 de la tarda.
Enriqueta Gralla Santandreu. 68 anys. Avui, a les 10.
Juan Vicente Moreno Bujalance. 64 anys. Avui, a la 1.
Francisco Salas Cano. 88 anys.
Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Alfonso Sole Masip. 91 anys.
Avui, a les 11 del matí.
Ramon Soliva Gasa. 75 anys.
Avui, a 2/4 de 10 del matí.

Barcelona-Ronda de
Dalt
María Erminda Carro García.
91 anys. Avui, a les 10 del matí.
Víctor Cruz Rodríguez. 77
anys. Avui, a les 11 del matí.
Josefa Gómez Oses. 86 anys.
Avui, a les 12 del migdia.
José Antonio Martínez Manzanera. 88 anys. Avui, a 2/4 de 12.
Manuel Romero del Castillo.
80 anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Carmen Soler Ribe. 86 anys.
Avui, a 2/4 d’1 del migdia.

Barcelona-Sancho de
Ávila
María de las Nieves Alcaine
Esteban. 93 anys. Avui, a 2/4 d’11.
Maria Domenech Tomas. 89
anys. Avui, a les 4 de la tarda.
María Vicenta Domínguez
Chiva. 69 anys. Avui, a les 09.10.
José María Gallen Márquez.

gnado 389.000 euros por
s que realizó principaln viajes, hoteles, líneas
tiendas de lujo y exclusiurantes hasta que se juankia en20septiembre
de
Julio, 2015

venes,
cloro de
amping

Munell, explicó que por
es de seguridad se ha ceeventivamente la piscina
están analizando las caurovocaron que se derraa cantidad desproporciocloro en la piscina. Doce
de edad sufrieron náureos, afecciones e irritan las vías respiratorias.

do por el Juzgado al que ha tenido
acceso Efe.
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TSJC impide compensar a la
Generalitat por sus pérdidas
en el Hotel del Palau
El Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya (TSJC) ha denegado a la Generalitat la compensación de 5,6 millones de euros
que reclamaba al constructor
del Hotel del Palau de la Música por la pérdida de valor que
sufrieron sus fincas en la recalificación urbanística del fallido
proyecto. Las irregularidades
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en la tramitación urbanística
del Hotel del Palau comportaron que, hace unos meses, la
Audiencia de Barcelona condenara a un año de cárcel a Fèlix
Millet y Montull por tráfico de
influencias, en una sentencia
que absolvía a la antigua cúpula de Urbanismo del consistorio
barcelonés.

uno grave, en u
choque frontal
la C-37 en Man

Cinco personas resulta
ridas ayer, una de gr
en un choque fronta
dos turismos en la
Manresa. Según el Se
talà de Trànsit (SCT),
del siniestro se se recib
kilómetro 92 de la C-3
del enlace con el Eje T
sal. Por causas desco
dos vehículos chocaro
talmente –con un terc
culo también implicat
personas quedaron at
entre la chatarra. Los
ros tuvieron que exca
los afectados y el SEM
dó a los heridos –uno
y cuatro de menos gr
Hospital de Manresa.
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Cataluña
El TSJC impide
compensar a la
Generalitat sus
pérdidas por el
caso del Palau
La Razón

La falta de un
arruina a las h

Las desavenencias entre
Ángela Lara

BARCELONA- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) ha denegado a la
Generalitat la compensación
de 5,6 millones de euros que
reclamaba al constructor del
Hotel del Palau de la Música
por la pérdida de valor que
sufrieron sus fincas en la recalificación urbanística del fallido proyecto. En una sentencia,
a la que tuvo acceso la agencia
Efe, la sala contenciosa del
TSJC estima el recurso que
presentó Olivia Hoteles, a
quien el saqueador confeso
Fèlix Millet adjudicó la construcción del hotel de lujo,
contra la resolución de noviembre de 2010 en que el exconseller de Economía Antoni
Castells reclamaba al promotor
y a la Fundació del Palau una
indemnización de 5,6 millones
de euros.
Con esa suma, la Generalitat
pretendía ser compensada por
la pérdida que sufrió en una
permuta de usos entre una
finca de su propiedad y los solares anexos al Palau de la
Música que debían acoger el
hotel, operación en la que el
patrimonio de la administración pasó de la calificación de
residencial a equipamientos.
La permuta, auspiciada por
Millet y necesaria para la recalificación urbanística que debía permitir la construcción del
hotel, se acordó en un convenio que en 2006 firmaron el
exconseller socialista Antoni
Castells con la Fundació Palau
de la Música.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

CIRCULO DE LECTORES, S.A.U.

BARCELONA- Durante años, las
Galerías Maldá fueron un símbolo para el comercio barcelonés,
puesto que fueron las primeras
galerías comerciales de Barcelona
y estandarte del comercio emblemático de la ciudad. Desde sus
orígenes se les auguró un futuro
prometedor por encontrarse en
pleno centro de Barcelona, en el
barrio Gótico, y por explotar un
concepto comercial con tanto
éxito en la ciudad como es el de
los centros comerciales a cubierto, un modelo al que posteriormente han sabido sacar excelente
rendimiento otros centros como
La Illa o Les Glòries. Sin embargo,
a día de hoy, Galerias Maldá parecen abocadas a la desaparición.
De los sesenta locales de los que
consta el centro comercial, están
cerrados, vacíos o en alquiler y el
resto tiene una actividad comercial muy escasa. Para Javier Cottet,
presidente de la Asociación de
Comerciantes Barna Centre, el
fracaso de las galerías se explicaría
por su escasa o nula capacidad
para adaptarse a los nuevos tiempos y a los gustos del consumidor,
así como para acometer una reforma completa de sus instalaciones. Sin embrago para Cottet, ésta
es sólo una de las consecuencias
visibles del verdadero problema,
del problema de raíz que ha desencadenado la lenta agonía de las
galerías.
«En las galerías Maldà hay tres
grandes propietarios que alquilan
locales y una treintena de pequeños propietarios que regentan su
propio comercio, lo que provoca
que, al no existir un liderazgo reconocido y quedar los roles poco
definidos, sea muy complicado
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altre dels seus herois, Hèrcules.
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J. E. RUIZ-DOMÈNEC, catedràtic d’Història
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Medieval de la UAB

Les causes van ser múltiples, però
n’hi ha tres que es consideren les
principals i, desgraciadament, es re
peteixen al nostre món contempora
ni: la pressió demogràfica, el canvi
climàtic amb una onada de fred que
va empènyer cap al sud els pobles
bàrbars i la corrupció in crescendo.c
I. RODÀ DE LLANZA, catedràtica d’Arqueologia
de la UAB

C R Í T I CA D E M Ú S I CA C L ÀSS I CA

Reconeixement
Xavier Sabate
Intèrprets: Xavier Sabata, con

tratenor; Armonia Atenea; Ge
orge Petrou, director
Lloc i data: Palau de la Música
(17/VII)
JORGE DE PERSIA

El contratenor Xavier Sabata és
avui una figura d’interès en el

món de la interpretació de les
àries d’òpera del Barroc.
Crec que ha organitzat la seva
feina amb un criteri excel∙lent, i
un exemple d’això són els seus
últims enregistraments, els
quals han rebut l’aplaudiment
de la crítica: àries d’òpera en què
tant l’orquestra com el cantant
defineixen característiques ex
pressives excel∙lents.
I el seu esperit de recerca el
porta a revelarnos ja no només
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les lluminoses de l’òpera del mo
ment –diguem per sintetitzar,
començaments del segle XVIII a
Itàlia– sinó les més íntimes de
l’anomenada cantata de cambra,
gènere a què s’adherien molts
compositors per qui aquesta ac
tivitat era de vegades secundà
ria, és a dir, I dilettanti, que és
com ha volgut anomenar la seva
última proposta discogràfica,
amb la mateixa orquestra grega
que vam escoltar en aquesta
ocasió.
Però també en el disc anterior,
Bad guys, encerta en una cuida
da selecció d’àries de Händel, un
compositor que li resulta molt

afí i a qui va dedicar bona part
del programa d’aquesta ocasió al
Palau, amb molt de públic, i pot
ser una bona representació del
seu poble natal, Avià.
Àries de les òperes Ales
sandro, o Giulio Cesare, Amadi
gi di Gaula, Agrippina, o Ifigenia
in Aulide (de Porpora), van en
tusiasmar el públic en una cui
dada interpretació molt adient
per a un recital, i no en teatre
d’òpera.
Registre càlid, dramatisme,
un delicat agut, amb veu de cos,
sense excés d’impostació, va
rietat de matisos, en un timbre i
color homogenis. La seva ver

sió de Gelido in ogni vena de la
meravellosa Farnace de Vivaldi
va tancar la primera part amb
entusiasme.
L’orquestra, coneixedora del
repertori, es va haver d’adaptar
a les difícils condicions de cli
ma i humitat, que sempre afec
ten –especialment en les ca
nyes–l’afinació, encara que la
seva feina va ser bona, amb gest
expressiu adequat, tant en la
forma de l’ària operística com en
la dels Concerti grossi que van
fer al mig de les àries; gairebé
com el mateix Händel feia en els
intermedis dels seus oratoris a
Londres.

e gravetat, en un xoc
l entre dos turismes
37 a Manresa, a toe l’enllaç amb l’Eix
versal.
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del
ta»

cisos
«Mesías»

unya, Sí
es Pot

formada por ICV,
Catalunya, Sí que
ntó ayer como la
a lista unitaria y
del president Aralición se ha dedefensora de la
ía «en el terreno
y democrático».
es son Dolors Carrera (ICV), Joan
EUiA) y Gemma
m).

proceso de independencia. Así
se expresó el vicesecretario de
Comunicación del PP, Pablo
Casado.
Candidato de Unió
Por su parte, el presidente del
comité de gobierno de Unió,
(UDC) Josep Antoni Duran i
Lleida, confirmó también ayer
que no se presentará como candidato para liderar la formación
el próximo 27 de septiembre
«porque hay un candidato mejor: Ramon Espadaler (exconseller d’Interior del actual Gobierno de la Generalitat).
Espadaler declaró que su
partido «está en la centralidad
y al lado del 80% de los catalanes que desean una salida democrática y pactada a una situación insostenible para Catalunya». Y definió como un
ejercicio de responsabilidad
que UDC no se sitúe «ni en el
frente inmovilista» que defiende el PP ni «en el independentista que quiere imponer desde
la unilateralidad su propuesta».
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FLASH

Internacionalización
de empresas  El
conseller de Presidència
de la Generalitat, Francesc
Homs, y el Consell de
Cambres de Catalunya,
han firmado un acuerdo
para hacer un seguimiento
de la internacionalización
empresarial catalana.

Pérdidas por el Hotel
del Palau  El Tribunal
Superior de Justicia de
Catalunya (TSJC) ha
denegado a la Generalitat
la compensación de 5,6
millones de euros que
reclamaba al constructor del
Hotel del Palau de la Música.

Compra de luz  27
instituciones científicas y
universidades de Barcelona y
Madrid se han unido para
comprar electricidad a través
del Consorcio de Servicios
Universitarios de Catalunya.
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ES FURTIVOS ARRANCAN CORAL
O. Tres pescadores furtivos de coral
han sido atrapados ‘in fraganti’
do ya habían arrancado siete kilos
oral rojo protegido en el Cap de
s.

» MONTULL FIRMARÁ EN MENORCA.
Jordi Montull debe comparecer mensualmente ante el juzgado por el saqueo del
Palau. El juez le ha permitido que, en
verano, firme ante la Guardia Civil de
Menorca, donde pasará las vacaciones.

para aclarar
espués
decidido si envía a España información sobre
los movimientos bancarios de los Pujol. Con
los fondos (casi cuatro millones de euros) ya
regularizados y a falta de otros indicios, la juez
y el fiscal han depositado en esos datos sus
esperanzas de llevar el caso a buen puerto.

ay delito o
hizo aflorar
ado verano.
Batllia —los
n del país—
Y si lo hace
sible que la
urra ante el
que retrasao.
al expresidas de que,
nior —el prido en la Aublanqueo y
ra acabará
ón “por las
no español”.
deja indifetiene todos
parecer na-

da más de lo que ya se ha explicado. No hay transferencias de
Gas Natural, ni de La Caixa...”,
ironizan.
La causa adolece ahora de
cierta inactividad. Tras las declaraciones de la familia, el fiscal
anticorrupción Fernando Bermejo —el mismo de los casos Clotilde o Mercurio— tomó las riendas. Un elemento central es el
expediente tributario de los Pujol. La Agencia Tributaria lo paralizó con el argumento de que
prevalece la causa penal, por lo
que de momento no puede concluirse si la regularización se hizo correctamente. En caso de
que así fuera —y siempre que no
se descubra un origen ilícito de
los fondos— no habría delito y la
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causa quedaría archivada. Es la
tesis de la defensa, que atribuye
la paralización de la inspección
al interés del Gobierno por “dejar vivo el caso para las elecciones catalanas”.
Hay asuntos nimios pendientes, como saber si se tomará declaración como testigo a la andorrana Marta Pallerola, que gestionó las cuentas de Mireia Pujol. El partido, por otro lado, también se juega en el campo andorrano, donde los Pujol han interpuesto dos querellas: una, por la
filtración de datos (pendiente de
unas diligencias); la otra, contra
directivos de Andbank, aún no
admitida a trámite.
Un año después de provocar
su caída en desgracia —agobiado por las filtraciones sobre el
dinero en el extranjero— Pujol
sigue en el rincón. La comisión
de investigación ha sacado a relucir el lado más oscuro de su
obra de Gobierno y todos los grupos han aprobado —con la oposición de CiU— reprobar al expresidente catalán. El problema judicial es otro cantar. “Un año
más tarde, nadie ha desmentido
nuestra tesis. Quizá no tengamos pruebas suficientes para
acreditar nuestra inocencia, pero ellos no tienen ninguna. Tenemos la absoluta confianza de
que acabará de forma positiva”.

Comptal o estudiar el que se planeó junto al Palau.
Pregunta. ¿Qué medidas contempla el plan de choque de
BComú para Ciutat Vella?
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espectacles

A

rticle 441. L’altre dia vaig recordar una persona de qui
m’havia oblidat. L’havia conegut a l’hospital quan jo era petit.
Era un malalt com nosaltres, tenia
uns 64 anys i sempre ens demanava que deixéssim els llibres que ens
havien regalat quan abandonàvem
l’hospital.
No vaig saber mai què tenia,
era algú que no parlava gaire, però que, quan arribaves a l’hospital,
et mirava, et feia tres preguntes i
et portava un llibre, en què hi havia parts subratllades per si no te’l
volies llegir tot sencer.
Ell no creia en les malalties sinó

i dees

Biblioteques
errants

ALBERT

Espinosa

DIUMENGE
19 DE JULIOL DEL 2015

en la cultura, perquè podia vèncer
qualsevol inconvenient. Sempre
citava Ghandi: «Viu com si haguessis de morir demà, aprèn com si haguessis de viure sempre». El més
curiós és que ara m’adono que...
Bé, val més que us ho relati després
d’explicar-vos el millor que he vist
aquesta setmana.
Tercer lloc: JONC & Jazz (Palau
de la Música). Em va encantar la felicitat que residia en tota l’orquestra. Veure ballar un dels músics
amb el seu contrabaix durant tot
el concert va ser inspirador.
Segon lloc: El amor brujo. El fuego
y la palabra (Festival de Peralada).

Recordo aquell home
que no creia en les
malalties sinó en la
força de la cultura
Van aconseguir transmetre una
sensació de poesia, dolor i anhel
que et commou i t’arrossega. Absolutament única.
Primera posició: Béjart Ballet
Lausanne (Festival de Peralada).
Una dansa impressionant i plena d’una bellesa brutal. El final a
ritme de Ravel va ser fascinant en
aquest lloc idíl·lic.
I del que ara m’adono és que

aquell home era una biblioteca popular errant. La primera biblioteca
que vaig conèixer. Algú que et coneixia, t’endevinava el gust i et deixava llibres a la carta i amb l’extra
que abans de prestar-te’l sempre et
llegia una cita.
No oblidaré mai la que em va
murmurar a cau d’orella d’El manantial: «No reconec cap obligació
amb els altres, excepte una: respectar la seva llibertat i no formar
part d’una societat esclava». Eren
paraules d’Ayn Rand, però sonaven
com a pròpies.
Hi ha gent tan màgica i única…
¡Bon diumenge! H

ESTRENA A CATALUNYA DE LA NOVA VERSIÓ ESCÈNICA DE L’OBRA

L’encanteri
de Falla

SHOTING / MIQUEL GONZÁLEZ

Peralada aplaudeix el muntatge d’‘El amor
brujo’ a càrrec de Carlus Padrissa, de La Fura
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

Aigua, foc, rituals, dansa i suggerents projeccions. I també els moviments de les grues per compondre potents, acrobàtiques i metafòriques imatges visuals. La Fura en
estat primigeni, de la mà de Carlus
Padrissa. Tots aquests elements van
ser posats al servei d’El amor brujo, divendres a la nit en l’aclamada estrena al Festival de Peralada d’aquesta versió de l’obra de Manuel de Falla quan es compleixen 100 anys de
la creació d’aquesta peça de fusió
del flamenc gitano amb la música
culta.
El muntatge reivindica María
de la O Lejárraga com a autora del
llibret en comptes del seu marit i
productor, Gregorio Martínez, que
va ser qui el va firmar, i de passada
transfereix els trets de la personalitat feminista de l’escriptora a la
protagonista. El foc i la paraula són
el conjur de Candela i la bruixeria
no és res més que la màgia del text
escrit per narrar el rerefons d’una
dona enamorada del seu maltractador i que viu obsessionada amb
el seu retorn, encara que això li pugui costar la mort, en una clara allusió a la violència de gènere.

En la transgressora posada en escena també hi tenen un gran valor les
projeccions de l’històric cineasta José
Val del Omar (Granada, 1904-1982).
Les seqüències fílmiques aporten oníriques imatges per crear les atmosferes del relat musicoteatral. Són rellevants les coreografies del ballarí Pol
Jiménez, tot i que encara són millorables. L’Orquestra Jove d’Andalusia,
dirigida amb visceral pols per Josep
Vicent, va recrear amb energia i brillantor les partitures.

Recursos molt diferents
Aquests ingredients, juntament amb
el modern vestuari de Chu Uroz, componen una producció en algun moment aigualida per la dificultat de
lligar recursos tan diferents. Un pròleg edificat sobre fragments de Noche
de los jardines de España, El sombrero de
tres picos, una dansa de La vida breve i la
cançó Amor gitano va introduir aquesta drama musicalment marcat pel
seu esperit cambrístic.
En aquest inici impacta la presència a la platea de Candela (encarnada per la enlluernadora cantaora amb
tessitura de mezzo Marina Heredia) i
Carmelo (el bailaor Julio Ruiz), guarnits amb vestits de casament. Arriba-
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33 Un moment de la representació d’‘El amor brujo’ a Peralada, divendres a la nit.

La ‘cantaora’
Marina Heredia
va enlluernar
amb el paper de
la gitana Candela

ran fins a l’escenari i ell, alliberat de
la bena que li cobreix els ulls, descobrirà la meravella de l’Alhambra. La
protagonista cantarà després des de
dalt d’una grua, que sosté el seu vestit
de núvia gegant, mentre ell està tancat sota les seves faldilles: «¡Casadito,
casadito/ cierra con tranca la puerta/
que aunque el diablo esté dormido/ a
lo mejor se despierta».
Però quan la funció creix és a partir d’El amor brujo. Les idees encaixen
i la història connecta amb el públic,
encara que el gegantisme dels artefactes trobi el seu millor sentit en la
dimensió d’una plaça de toros com
la de Granada, on es va estrenar el

dia 10, que en un auditori com el de
Peralada. Però, en línies generals, la
proposta funciona.
El joc del ball amb les torxes o
les escenes al submón dels sortilegis són moments de gran espectacularitat. A la cova, un acròbata penja
d’un pèndol que gira i convida Candela a seguir-lo. Ella llança el seu
conjur per atraure Carmelo: «Por
Satanás, por Barrabás/ quiero que
el hombre que era mi vida/ me venga a buscar».
Però és la conjunció furera amb
l’encanteri de l’autor el que fa elevar el llistó d’aquest espectacle. I és
que Falla no falla. H
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MADRE. D’Anna Muylaert. Amb Re-

Música

árdila. 12 anys. Brasil. 2015. DRArventa treballa a casa d’uns artistes
fill, a qui cuida des que era petit. La
ant una temporada, s’instal·la a la
revoluciona la vida de tots els seus
blanca (VOSE).

cine

ES: LA ERA DE ULTRÓN. De Joss
ert Downey Jr., Chris Evans i Chris
s. EUA. 2015. FANTÀSTICA. 141
ftware per preservar la pau, però es
ria (VOSE).

ARIA. D’Olivier Assayas. Amb Juliet-

tewart. 12 anys. França-EUA. 2014.
na actriu veterana participa en una
e l’obra que la va fer famosa en els
era. Però ara, en lloc de la jove, ha
antagonista, la víctima de la noia.
di (VOSE).

G ON SUNSHINE. De Max Giwa i

Hannah Arterton. Apta. G. B. 2014.
na jove descobreix que la seva gerun noi italià i decideix ocultar-li que
as (VOSC).

eguí, 1- 9. Tel. 93 567 10 70

s von Trier. Amb Jean-Marc Barr i
namarca. 1991. DRAMA. 112 min.
à viatja al Berlín de postguerra per
panyia ferroviària. VOSC. 16.30.
J. Campanella. Espanya-Argentina.
06 min. Un noi s’enfronta a un rival
guretes de futbolí. 17.00.
AMB AMOR. De Terence Young.
Robert Shaw. G.B. 1963. ACCIÓ.
a aconseguir una màquina descodimans dels russos. VOSC. 19.00.
Lynch. Amb Kyle MacLachlan i
A. 1984. FANTÀSTICA. 137 min. En
per un emperador corrupte, un noi
s que oculta. VOSC. 19.30.
D’Hirokazu Kore-eda. Amb Hiroshi
8. DRAMA. 108 min. Dos germans i
reuneixen a la casa familiar per reprimogènit. VOSE. 21.30.

Festival Mas i Mas 2015
Amb unes 300 actuacions

‘el cumpleaños de ariane’
10-50 %

Dirigida per Robert Guédiguian

8€
gratuït

diVersos espais - BARCElOnA

cine BoLiche - BARCElOnA

Del 28 de juliol al 31 de setembre
Més informació a la web www.tresc.cat

El dimecres 22 de juliol a les 22.00 hores
Més informació a la web www.tresc.cat

La 13a edició del San Miguel Mas i Mas Festival ha preparat aquest any
una programació amb prop de 300 actuacions i més d’un centenar de
produccions. Els concerts, de petit i gran format, se celebraran en
escenaris com el Palau de la Música Catalana, la sala Jamboree, el
tablao Tarantos, El Born Centre Cultural, el Reial Cercle Artístic o el club
Moog. Alguns dels artistes convidats són Maria del Mar Bonet, La
Locomotora Negra o la polonesa Kayah, entre d’altres.

El Club TR3SC convida els seus socis a assistir gratis a la preestrena
d’El cumpleaños de Ariane, que s’estrenarà en cines el 23 de juliol.
dirigida per Robert Guédiguian, el film parla de com Ariane es troba
més sola que mai a casa seva el dia del seu aniversari. Un pastís amb les
espelmes degudament enceses l’acompanya, pero no hi ha convidats;
és llavors quan decideix demanar un taxi i marxar a l’aventura. La pel·li
està protagonitzada per Ariane Ascaride i Jacques Boudet.

per a Tr3sc BÀsic / preMiUM / sUBscripTors eL periÓdico

per a Tr3sc BÀsic / preMiUM

Música

arTs escèniqUes

vés. C i cast, D i 3D. los Minions. C
c World. D i 3D. San Andrés. D i 3D.
D i 3D. Ahora o nunca. Amy. Aprenampanilla y la leyenda de la bestia.
más alto. Entourage (El sé-quito).
ternal. Fast & furious 7. Insidious:
era ola. Magic Mike XXl. Rey gita-

Antoni M. Claret, 8. Tel. 977 60 27
s i vigílies de festius. www.jcacinebrevivir a una despedida. Suite
a residencia de los dioses. C. El lipie. Blackhat: amenaza en la red.
El ángel de la muerte. Mortdecai.
ano en Escocia. Poltergeist. Baorld. Insidious: capítulo 3. Ahora o
pítulo 3. Campanilla y la leyenda de
s. Espías. los Minions. Terminator:
stigación policial. Cómo entrenar a
s.

tja, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.cinions. Cast. i C. Jurassic World. D i
ra o nunca. Eliminado. Terminator:
revés. Magic Mike XXl. Campanibestia. C. Espías.

Mossén Cinto Verdaguer, 22. T.
nesacec.es. los Minions. Aprendindres a diumenge: Cine oriental.

Festival de música clàssica
diVersos espais - CAlDES D’ESTRAC
Fins al dissabte 15 d’agost
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

comèdia sobre la parella

44 €
40 %

TeaTre gaUdí - BARCElOnA
Els dies 21, 22, 28 i 29 de juliol / 21.00 hores
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

El Festival de Música Clàssica de Santa Florentina a Caldes d’Estrac
(Barcelona) és un dels festivals clàssics amb més prestigi de tot
Catalunya. Aquest any, a més, celebra la 17a edició amb els millors
joves intèrprets del panorama musical actual.

L’home amb qui somien les dones quan somien en homes és una
comèdia sobre el món de la parella. Sis dones es coneixen en un taller
per oblidar els homes estimats. La primera impressió que tenen les
unes de les altres és que són unes autèntiques fracassades.

per a Tr3sc BÀsic / preMiUM / sUBscripTors eL periÓdico

LLiBres

20 €
10 €

per a Tr3sc BÀsic / preMiUM / sUBscripTors eL periÓdico

Vins

arTs escèniqUes

L PENEdèS

ostra Senyora, 35-37. T. 600716688.
ndres: Castores zombies. VOSE
Dissabte: Blood into wine. VOSC
cres: la canción del mar. (Complex
altres, els Xiquets de Valls. C (Jar-

l Prim, 7. T. 93 890 24 13. Del revés.

ELTRÚ

ncipal, 90. T. 938938103. www.cinec World. Ahora o nunca. los Mininesis. Una segunda madre. Elsa &

F. Rambla l’Onclet, 18. T. 902888300.

issabtes. www.laurencinemas.es.
per reformes tècniques.

Pere Molas, 36. T. 902 170831. Gols de festius. Matinals: diumenges.
nator: Génesis. Rey gitano. Juras. D i 3D. los Minions. San Andrés.
ternal. Ahora o nunca. Magic Mike

història breu de
Barcelona
La seTMana - BARCElOnA

El 5 de setembre / 18.30h
Entrades, a www.tresc.cat

9€
5,50 €

sushi i vins del
penedès
espai penedès - BCn

Dijous, 23 de juliol
Entrades, a www.tresc.cat

27 €
22 €

‘carmen’ de
Bizet al palau
paLaU de La Música - BCn

Fins al 18 d’agost
Entrades, a www.tresc.cat

fins a 52 €

30 %

Recorregut per la BCN dels segles ii al XX.
dins la Setmana del Llibre en Català.

Maridatge de tast de cinc tipus de sushi i cinc
vins diferents i espumosos del Penedès.

Una de les òperes més aclamades, Carmen de
Georges Bizet, torna al Palau de la Música.

Tr3sc BÀsic / preMiUM / sUBscripTors ep

Tr3sc BÀsic / preMiUM / sUBscripTors ep

Tr3sc BÀsic / preMiUM
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BARCELONA
EXPOSICIÓ

RCELONA TEATRE ROMEA

p Maria Pou encapçala un repartiment ple de grans noms del
e en un text de nova creació que porta a l’escenari el judici a
lòsof atenenc condemnat a mort per denunciar la corrupció i
perstició.

00 h. S.O.S. Se acaban los cuen.: Marco R. Rodríguez. Amb Laia
ablo Ramos, Laura Tobías, Saoro
Samanta Sánchez, Alba Vásquez,
ampera i Echedey Sastro. Fins al
uliol, Dg. a les 12:00 h.

rium ■ Consell de Cent, 435. Les
ades d’una pinta trancada, de
Viñas. Dir.: Antonio Calvo. Amb
wlowsky i Elena Nieto. Fins al 19
l, Tots els dies excepte dg. i dl. a
0 h. Tots els dies excepte dg. i dl.
:00 h.

eckett ■ Ca l’Alegre de Dalt, 55.
en Yu, de Carole Fréchette. Dir.:
Colomer. Amb Fina Rius, Mar
olins i Pep Ferrer. Fins al 26 de
Dg. a les 18:30 h. Tots els dies exg. i dl. a les 21:30 h.

ènix ■ C. de Riereta 31. Atom
tt en concert. Dc. 22 de juliol a
00 h. Excèntic Cabaret. Fins al
uliol, Dj. a les 21:00 h. Flamena les 21:00 h. Houdini. L’art de
da, de Felipe Cabezas. Dir.: Bertie
Amb Felipe Cabezas. Fins al 19
l, De dv. a dg. a les 21:00 h. Joel
o Codinachs Quintet en concert.
de juliol a les 21:00 h. Pescaitos
nco Quartet en concert. Dt. 21 de
les 21:00 h.

untaner ■ Muntaner, 4. En tu
Amb Luis Pardo. Fins al 26 de
g. a les 20:45 h. Dv., ds. i dj. a les
h. Neus Català. Un cel de plom,
me Martí. Dir.: Rafael Duran. Amb
Arànega. Fins al 26 de juliol, Dg. a
00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00

Akadèmia ■ Buenos Aires 47teatre i la pesta, d’Antonin Arir.: Jordi Coca. Amb Esther Bové.
26 de juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv.,
i dj. a les 20:30 h.

Borràs ■ Urquinaona, 9. Ilusnorantes. Amb Javier Coronas,
Cansado i Pepe Colubi. A partir
de juliol fins al 25 de juliol, Dv. i
s 21:00 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. Fresh coImproviciados. Amb Clara Lago,
illena i Dani Rovira. Fins al 19
ol, Tots els dies excepte dl. a les
h.

del Raval ■ Sant Antoni Abat,
sombras de Andreu. Dir.: Andreu
va. Amb Andreu Casanova i Roiérrez. Ds. a les 23:59 h. Dv. a les
h. Màgia Junior. Dir.: Borja Rabamb Nano Márquez, Raphael Capri,
Dama Inquieta, Pablo Superstar,
i Silvana, i Cia. Mag Edgard. Ds.
7:30 h. Tarda de gossos, de Sidmet. Dir.: Josep M. Riera i Serapi
Amb Txiki Blasi, Elisabeth Bonireia Clemente, Kevin Contreras,
Ferrer, Lluna Gay, Pep Martínez,
Paradela i Josep M. Riera. Fins al
uliol, Dg. a les 18:00 h. Dv. i ds. a
00 h.

Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni
laret, 120. Ana Rossi en concert.
de juliol a les 20:15 h. La pista, de
Viñas. Dir.: David Maqueda. Amb
ellet, Boris Cartes, Oriol Escalé,
uillem, Marc Joy, David Maqueda,
Mulet, Núria M. Montes i Joana
. Fins al 9 d’agost, Dg. a les 18:00
ds. i dj. a les 20:30 h. L’home amb
mien les dones quan somien amb
Dir.: Joan Gallart i Rabert. Amb
Carlota Méndez, Anna Camps,
a Ferrer, Lara Macip, Anna Estol i

Meritxell Alarcón. Fins al 29 de juliol, Dt.
i dc. a les 21:00 h.
Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. La
partida, de Patrick Marber. Dir.: Julio
Manrique. Amb Ramon Madaula, Andrew Tarbet, Marc Rodríguez, Joan Carreras, Andreu Benito i Oriol Vila. Fins al
29 de juliol, Dg. a les 18:30 h. Ds. a les
18:00 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i de dt. a
dj. a les 20:30 h.
Teatre Lliure (Espai Lliure) ■ Santa
Madrona 40. Els mots i la cosa, de JeanClaude Carrière. Dir.: Pep Anton Gómez.
Amb Ricard Borràs i Elena Garcia. A partir del 23 de juliol fins al 26 de juliol, De
dv. a dg. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny, 47.
La clausura del amor, de Pascal Rambert. Dir.: Pascal Rambert. Amb Israel
Elejalde i Bárbara Lennie. A partir del 23
de juliol fins al 26 de juliol, De dv. a dg. i
dj. a les 20:30 h. Marat/Sade, de Peter
Weiss. Dir.: Ricardo Iniesta. Amb Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Joaquín
Galán, Carmen Gallardo, Silvia Garzón,
Lidia Mauduit, María Sanz, Raúl Sirio i
Raúl Vera. Fins al 19 de juliol, De dv. a
dg. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl. de
les Arts, 1. El carrer Franklin, de Lluïsa
Cunillé. Dir.: Josep Maria Miró. Amb Xavier Albertí, Montse Esteve, Oriol Genís,
Lina Lambert i Xavier Pujolràs. Fins al 19
de juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds. i dj.
a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
El discurso del Rey. Dir.: Magüi Mira.
Amb Adrián Lastra, Ana Villa, Roberto
Álvarez, Gabriel Garbisu, Lola Marceli
i Ángel Savín. Fins al 19 de juliol, Ds. i
dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les
21:00 h. Gran Gala Flamenco. Amb José
Saucedo, Pau Vallet, Juan de Julia, Fefa
Gómez, Joaquín Gómez (El Duende),
Eli Ayala, Marina González, Iván Alcalá
i Nacho Blanco. A partir del 21 de juliol fins al 28 de juliol, Dv., Dt. i dj. a les
21:30 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. Sócrates: Juicio y muerte de un viajante,
de Mario Gas i Alberto Iglesias. Dir.:
Mario Gas. Amb Josep Maria Pou, Borja
Espinosa, Carles Canut, Guillem Motos,
Amparo Pamplona, Ramon Pujol i Pep
Molina. Fins al 2 d’agost, Dg. a les 18:30
h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i de dt. a dj. a
les 20:30 h.
Teatre Tantarantana ■ Flors, 22. El
carnaval dels animals, titelles, de Camille Saint-Saëns. Amb Arnau Colom i Enric
Rovira. Fins al 19 de juliol, Ds. i dg. a les
12:00 h. iMe, de Roc Esquius. Dir.: Roc
Esquius. Amb Isidre Montserrat, Mireia
Pàmies, Núria Deulofeu i Bernat Mestre.
Fins al 19 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Dv.,
ds., dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Bombollavà.
Fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Ds.
a les 18:30 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i dj.
a les 20:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Las
cosas que queremos, de Jonathan Marc
Sherman. Dir.: David Pintó. Amb Toni
Corvillo, Juan Frendsa, Sergio Sarrión i
Ann Perelló. Fins al 2 d’agost, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h. Una
ronda. Fins al 2 d’agost, Dg. a les 18:00
h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.

Granollers
Teatre Ponent ■ Ponent 60. Avui hi
som. Fins al 23 de juliol, Dj. a les 21:00 h.

BARCELONA

10.00 TALLER

‘Fem d’arquitectes!’.
Una visita dinamitzada
a l’edifici de la Pedrera.
Els participants en aquest
taller fan d’arquitectes i
dissenyaran una maqueta
de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família
tot seguint l’estil gaudinià. Després del taller, es
pot fer una visita pel terrat i per les golfes de la
Pedrera.

Juan Luis Guerra ■ ARXIU

L’hora de Juan Luis Guerra
i la seva ‘bachata’
BARCELONA

21.30 CONCERT

El cèlebre músic dominicà Juan Luis Guerra presenta al Palau Sant Jordi el seu dotzè disc d’estudi,
Todo tiene su hora, nova mostra de la seva fusió
d’estils.

BARCELONA
11.30 TALLER

‘Pangeica’. Durant l’estiu, el Museu Blau prganitza aquest espai de descoberta autònoma assistida per un educador. Al juliol, de dimarts a divendres, a les 11.30; diumenges, dues sessions: a les
11.30 i a les 12.30.

BARCELONA

18.00 CONCERT

Cor Jove de l’Orfeó català. El Palau de la Música Catalana és el marc del
concert Magnificat de
Bach amb el Cor Jove de
l’Orfeó Català.

BARCELONA

19.00 CONCERT

#botaxlainfancia. Al
Zoo se celebra el concert
solidari a favor de #botaxlainfancia, la campanya
de Fundesplai a favor dels
drets i la igualtat d’oportunitats en la infància. El
concert, que se celebrarà
a la Carpa de la Dama del
Paraigua, anirà a càrrec
de membres del Cor i de
l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu i altres músics que interpretaran un
programa que inclourà
àries d’òpera, peces clàssiques i musica brasilera.
Els artistes que hi participaran sónRosa Cristo,
soprano; Mihai Morna,
violí; Helena Bayo i Graham Lister, piano i Carlos
Bica i Abel Roland, guitarres.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Fred i Son ■ DANI CANTÓ

Fred i Son, en petit format
als Jardins del Grec
BARCELONA

20.00 CONCERT

Els Jardins del Teatre Grec són l’escenari d’un concert gratuït del grup Fred i Son, dins la sèrie de recitals de petit format d’alguns dels grups catalans
més interessants del moment del Grec 2015.

BARCELONA
20.00/22.00
CONCERT

The Big Jamboree featuring Big Dani Pérez.
Fa ara més de 20 anys,
uns joves rockers van començar a aplicar aquí el
jump’n’jive, nascut als
Estats Units a la dècada
dels 50, seguint l’estil de
Bill Haley, un dels pioners
del rock. Apropant-se cada cop més a estils negres
com el rhythm & blues, es
van convertir en un octet
que, avui, combina els temes propis amb versions
de músics com Louis Prima o Big Joe Turner.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘De ida y vuelta’. Són
tres sessions de música i
ball en directe, en un en-

tarimat a la sala Tarantos de la plaça Reial, que
és, des de fa anys, escenari de joves talents.

116737-1110667A

crates: Juicio y muerte
un viajante

‘Art del carrer de la
Riereta’. El carrer de la
Riereta, en ple cor del Raval, ostenta la fama d’haver estat, al llarg de la seva existència, la via barcelonina amb més concentració d’estudis d’artistes.
Avui en dia aquest carrer
continua sent un punt de
referència de l’art de Barcelona, per aixo la sala La
Fènix (Riereta, 31) proposa, per a aquest mes de
juliol, una mostra recollint obra d’alguns
d’aquells creadors.
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L’agenda

Les necrològiques

GALLECS

12.00 CASTELLS
Diada castellera. Amb
motiu de la festa major,
amb els Castellers de Rubí, els Castellers de Sant
Feliu de Llobregat i els
Castellers de Mollet. A la
plaça de l’Església.

MANLLEU

11.30 VISITA
TEATRALITZADA

‘L’esperit del Ter’. Visites teatralitzades al Museu del Ter a càrrec de la
companyia Corcia Teatre.
Els visitants descobreixen com era el treball en
una fàbrica de filatura i el
funcionament de la turbina Fontaine amb en Quim
o l’Assumpta, els Esperits
del Ter. Les visites teatralitzades mostren d’una
manera dinàmica i diver-

tida aspectes socials i laborals d’una fàbrica de filatura de finals del segle
XIX.

VIC

CINEMA
Nits de Cinema Oriental. Fins avui, diversos espais –especialment l’Espai ETC, el Cinema Vigatà
i la Bassa dels Hermanos–
són escenaris d’una nova
edició del Festival de Cinema Oriental.

VIC

12.00 VISITA
‘Recorregut medieval‘.
Els dissabtes i diumenges,
visita comentada a les
col·leccions de romànic i
gòtic del Museu Episcopal
de Vic; una visita comentada per l’art, la cultura i
els costums medievals.

TV LOCAL
BTV

11.30 De visita
11.50 Taula reservada
12.25 Western. Horizontes lejanos
14.00 BTV Notícies migdia
14.30 Monty Python’s Flying
Circus
15.05 Clàssics sense
interrupcions. No me
mandes flores
16.40 Clàssics sense
interrupcions. De nit a
Roma
19.15 La cartellera
20.25 Selfiematon
21.30 BTV Notícies nit
22.00 Cròniques de Barcelona
22.35 Barcelona... i acció. La
muerte espera en Atenas
00.15 Clàssics sense
interrupcions. No me
mandes flores
01.50 Va passar aquí

EL 9 TV

-1088249V

09.00 El 9 informatiu - Resum
setmanal
10.00 Festival Cantonigròs
12.00 Escola de ball Neus Gaja
13.30 Gaudeix la festa
14.00 El 9 informatiu - Resum
setmanal
15.00 Des del campanar
15.30 Caminant per Catalunya
16.00 Bon cop de rock
17.00 El 9 informatiu - Resum
setmanal
18.00 País km 0
20.00 Picalletres
20.30 Al dia
21.00 El 9 informatiu - Resum
setmanal
22.00 Des del campanar
22.30 La 7mana Catalunya
Central
01.00 Escola de ball Neus Gaja
02.30 Festival de Cantonigròs
03.30 El 9 informatiu - Resum
setmanal
04.30 Enderrock TV

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ETV

06.00 Music.cat
08.30 Pols St. Feliu
08.45 Pols Esplugues
09.00 Pols St. Feliu
09.15 Pols Esplugues
09.30 L’hereu i la pubilla
10.30 Dels ulls d’un coach
11.00 Missa en Montserrat
12.30 Clínica integral
13.30 Col·leccions
14.00 Catalunya 4G
14.30 El sisé sentit
15.00 La setmana al Baix
15.30 Panorama municipal
17.00 Clínica integral
18.00 País km 0
20.00 Caminant per Catalunya
20.30 Al dia vespre
21.00 Catalunya 4G
21.30 L’hereu i la pubilla
22.30 Isabel entre amics
23.00 Dels ulls d’un coach
23.30 Atalaiar
00.00 Trail mountain

VOTV

08.00 Dosos amunt!: Amb Toni
Comas i Carles Cortès
08.30 Fòrum gastronòmic
09.30 De Tee a Green
10.00 Entitats
10.15 A prop del doc
12.00 Poble a poble. Inclou
Canovas, La Roca i Les
Franqueses.
15.00 Busquem respostes
15.30 Nits de Cap Roig
16.00 Poble a poble. La Garriga
17.00 Gaudeix la festa
17.30 Dosos amunt!: Amb Toni
Comas i Carles Cortès
18.00 País km 0
20.00 Aventura’t
20.30 Al dia vespre
21.00 Fòrum gastronòmic
22.00 Poble a poble. Granollers
23.00 Busquem respostes
23.30 Aventura’t
00.00 Gaudeix la festa

Badalona
Francisco Campillo Vigueras.
Avui, a les 12 del migdia, a l’oratori del
tanatori.
Francisca González del Moral. Avui, a 1/4 de 12 del matí, al tanatori de Premià de Mar.
Francisca Jurado Román.
Avui, a 3/4 d’1 del migdia, a l’oratori
del tanatori.
Josefa Pérez Pérez. Avui, a les
9 del matí, a l’oratori del tanatori.

Balsareny
Antònia Vilaseca Santamaria. 90 anys. Avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.

Barcelona
Dolores Marín Romera. Avui,
a 2/4 de 2 del migdia, a l’oratori del
tanatori de Badalona.

Barcelona-Collserola
Antonio Guerrero Ocampo.
91 anys. Avui, a 1/4 de 12 del matí.
Gabriela López Dieguez. 94
anys. Avui, a 1/4 d’1 del migdia.
Manuel López López. 76 anys.
Avui, a 1/4 de 2 del migdia.
Juan Sola Tejero. 85 anys. Avui,
a 1/4 d’11 del matí.

Barcelona-les Corts
Ray Agudetse Senaya. 63 anys.
Avui, a 1/4 de 3 de la tarda.
Avelina Arroyo Olmo. 89 anys.
Avui, a 2/4 de 10 del matí.
Antonia Jariod Fandos. 94
anys. Avui, a la 1 del migdia.
Josefa Marca Saez. 82 anys.
Avui, a les 11 del matí.
Ángeles Pedret Ardevol. 96
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Montserrat Peiro Sendra. 95
anys. Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Andres Sagrera Aran. 82 anys.
Avui, a les 10 del matí.
Antonio Venegas Pérez. 86
anys. Avui, a les 12 del migdia.
Desideria Villafuerte Soriano. 89 anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.

Barcelona-Ronda de
Dalt
Emilio Alavedra Serra. 82
anys. Avui, a les 5 de la tarda.
José Francisco Ariza Hidalgo. 52 anys. Avui, a les 9 del matí.
Encarnación Berdiel Escartin. 88 anys. Avui, a les 12 del migdia.
Josefa Capa Gómez. 88 anys.
Avui, a les 10 del matí.
Francisco Cayuela Gómez.
100 anys. Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Irene Diez Romero. 90 anys.
Avui, a 2/4 d’11 del matí.
José María Fortuño Rallo. 79
anys. Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Sacramento Granero González. 86 anys. Avui, a 2/4 de 7 de la
tarda.
Maria Covadonga Gutiérrez
Heras. 91 anys. Avui, a les 11 del matí.
María Martínez López. 73 anys.
Avui, a 2/4 de 10 del matí.
Saturnina Ortega González.
79 anys. Avui, a 2/4 de 2 del migdia.
Vicenç Puig Cabré. 69 anys.
Avui, a les 4 de la tarda.

Ramon Reina Pacheco.
anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.

Barcelona-Sancho d
Ávila

Eutiquio Alonso Terradill
89 anys. Avui, a les 12.05 del migd
Teresa Alsina Vilella. 88 a
Avui, a les 09.50 del matí.
Florentina Berlanga Berl
ga. 90 anys. Avui, a les 09.25 del
tí.
Roser Colinas Clua. 86 a
Avui, a 3/4 d’11 del matí.
Maria Montserrat Corbe
Casellas. 97 anys. Avui, a les 1
del matí.
Francisco Javier García S
iza. 61 anys. Avui, a 2/4 d’1 del m
dia.
Lorenza García Vallduvi.
anys. Avui, a les 09.10 del matí.
Carmen Lleal March. 92 a
Avui, a les 11.10 del matí.
Rosa Lunardi. 82 anys. Avui,
11.50 del matí.
José Maria Pla Borras.
anys. Avui, a les 11.25 del matí.
José Antonio Sancho Or
68 anys. Avui, a 3/4 d’1 del migdia
Serafin Vilaplana Ambros
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.

Barcelona-Sant
Gervasi

Maria Rosa Fornells Bado
79 anys. Avui, a 3/4 de 12 del matí.
Juliana Pérez Lahuerta.
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Montserrat Rodes Garriga
anys. Avui, a 2/4 de 10 del matí.
María Asunción Udina A
llo. 64 anys. Avui, a la 1 del migdi

Cerdanyola del
Vallès

Natividad Camacho López
anys. Avui, a 3/4 de 10 del ma
l’oratori del tanatori.
Luis García Giménez. 85 a
Avui, a les 12 del migdia, al tanator

Cubelles

Diego González Gómez.
anys. Avui, a la parròquia de Sant
tòfol.

Gavà

Ángeles Díaz Álvarez. 83 a
Avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’ora
del tanatori Ponent.
Carmen Lendinez Martín
85 anys. Avui, a les 10 del ma
l’oratori del tanatori Ponent.
Olga Noguera Roura. 54 a
Avui, a les 7 del vespre, a l’orator
tanatori Ponent.
Asunción Serrano Julve.
anys. Demà, a les 9 del matí, a l’or
ri del tanatori Ponent.

Granollers

Rosa Alcácer Tomás. 96 a
Avui, a les 10 del matí, al tanatori.
Antonio González Galindo
anys. Avui, a les 11 del matí, al tan
ri.

L’Hospitalet de
Llobregat

Ana Escarra Serrat. 96 a
Demà, a 2/4 d’1 del migdia, a l’ora
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AGENDA
Barcelonaciutat

---- El Museu
deMontserrat
vainaugurar
divendres
I’exposici6
ReREMEMBRAN(;:A
SalaPereDaura membron.~a,
unarevisi6de I’obradel pintorRamon
Calsina(1901Museu
de Montserrat Z992),amb
gaireb~100peces
querepassen
la sevatrajectbriavital
queinclou
gravats,
dibuixos
i pintures
a I’oli,
Finsal 8 denovembrei artlstica,t’exposiciG,
De$Oha18h.7£ parledetemes
quutidians
i prapers
desdela s~ltirai la tendresa.

Swingni
Qui Vingni@Sants.Matfper
gaudird’escoltari ballar la mtisica
swingquepunxen
els dj’s de Ballaswing.Gratui’t.
Pie,cod’Osco
(de22o 24.30hares).
I/ermut
debeer’n’blues!
Concert
a c~rrecdeTheBluesPrisoners.
5eelicBCN.
Pared~s,
4 (23hares).

Tornada als origens

Pintuca
sotalupa:Hbrcules
buscaut
les
Hesl~rides.
VisitaperconGixer
endetall la histbria i la restauraci6
d’aquesta
pintura. GratuiL
Pelau
5iJell. Noudele Rembla,
3 (27 h).

MARIA
CANELO
BAENA
Barcelona

Concert
solida@
Concert
de la Tacoma
ConcertBand,orquestrade Washington, EUA.Aportaci6volunt~riaa favor dela Fundaci6
EscG.
Esgl~sio
deSentGeietb.
Consell
deCent,
292,(28hares).

M

ai no va ser un

pintor gaire conegut pel gxan
pflblic. Potser
perqu6va practicar un art figuratiu, quan la modaera de-

lunya -a excepci6 d’una curta
estada a Paris a principis dels
anys 30- i que va realitzar
unes 50 exposicions, la majoria a Barcelona, el seu nora (i
obra) no va agafar mai for~a
en els circuits artistics.
Aquesta exposici6 i la incorporaci6, la tardor passada,

Jazz.Concert
a c~rrecdeCecilePeziIla, cantantparisenca,
i JulienChanal, guitarristafrancGs.
El ~rcodele Virgen.Verge,
10(22h).

FestivalIntemadonal
de M~sicade
Cantonigrbs.
Cerimbnia
de cloenda
de1336
Festival,i cantdeI’Himnedel
festival per part delsgrupsparticipantsi el p~blicassistent.
TeetreL’Atl~ntido
deVic. Frencesc
Merie
Mesferrer
4 (28 hares).
VII.ANOVA
I LAGELTRO
(Carrel)
M~sica
coral.Concert
a c~rrecdel Car
gal.16sdeSt. Alban,Regne
Unit.
EsglOsia
deSentJoanBoptiste.
JoanLievaries,18(12hares).
5retuit.

Girona
OLOT
(Sorrotxe)
M~sica
al Parc.Trobada
deCarsGospel organitzada
pel CarGospelGarrotxa.
PercNou.Avingude
de SantaColomo,
43(28.30hares).

Concertsolidari #botaxlainfanda.
Membres
del Cari deI’Orquestradel
GranTeatredel Liceuinterpreten~ries d’bpera,pecescl~ssiques
i mGsica
brasilera a favor de#botaxlainfancia, la campanya
deFundesplai
a favordelsdretsi la igualtatd’oportunitats enla inf~ncia.3_0euros.
¢arpade la Dame
de/Peraigue,Zoo.
Poredela dutadelle,
sin(29h).

Cinema
Iliure ala plutja. MOsica,
projecci6d’uncurt i dela pel.lkulaAmerican interior, de DylanGochi Gruff
Rhys,UK/EUA,
2014.Gratu’ff.
PletjedeSentSebestid
(22hares).

SITnES
(Oerrep
Orgues
deCatalun~a.
Concertd’orgue
a c~rrecde JoanParadell,organista
del Vatic~,Roma.
Interpretaobresde
P. Bruna,J.S. Bach,G.F.Haendel,
P.
Morandi
i P. Huber.
Parrbquio
SentBeriomeu
i SantoTede.
PIo¢o
Beluord,
s/n (22hares).

VIC(Osone)
bre al Museude Montserrat.
L’exposici6 porta per nora
Remembran~ai 8s que CaMna torna a un lloc d’on no va
marxar mai. E1 seu pare va
nSixer en una casa pairal al
poble de Sant Cristbfol, a nora,s 9 kmde Montserrat i des
d’aleshores la muntanya -el

’Magnificat’,
deBach.
Concert
a c~rrecdel CarJovedeI’Orfe6 Catal~i
I’Ensemble
M~ridien,
dirigit perEsteve Narbona.
20 o 30euros.
Poleude le M6sico
(18 bores).

XXIIFestival
Intemadonal
deCarill6de
Barcelona.
El segon
concertdel festival Quasoniolegroment
el corill6! ser~ interpretatpel carillonistaoficial
dela ciutat deWavre,
BNgica.
Corill6de/Peleu
dele 6enemlit~t.
Pie,co
SentJaume
(22 hores).5mtuiL

Barcelona

Unquadre de
Ramon
Calsina,
dicar-se a l’absseu perfil s’enl’obra,delquales
tracci6. Potser
treveu en algupodravisitar a
per la seva tem~nes de les saves
Montserratfins
tica, a mig cami
creacions- l’ha
al novembre
entre la critica de
acompanyat al
llarg de la seva
la societat i la defensa del desgraciat. O potser obra, qua inclou gravats, disimplement perqu6 no va vo- buixos i pintures a l’oli i qua
ler comerciar ambla seva
retraten l’hnima humanearab
obra a qualsevol preu. "Una els seus defectes i viv6ncies.
cosa ds pintar i l’altra 6s
RamonCalsina va n6ixer a
vendre" va repetir en dicomen~amentsdel segle pasferents
ocasions
Ramon sat, el 1901, al barri obrer del
Calsina, l’obra del qual es po- Poblenou. Malgrat que gairedrS.visitar fins al 8 de novem- b6 no va abandonar mai Cata-
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VII.AIJ.ONGA
DETER
(Ripofl~s)
Xlll Fimllongn
- ifiuma Pages.
Activitats al voltantdeles tradicions,cam
una demostraci6de batre arab m~quina,batollesi eugues;
un campionatd’ogility; exposici6
i cercavilade
tractorsantics;passejades
arabpenis
o men~s
tradicionals.
Ploc,o LesEscoles,
1 (tot el d/o).
de tres de les seves obres -El
Vall~s optimista (1932), Meditacid (1936) Composicid
(1931)- ala coHecci6 d’art
modern del Museu Nacional
d’Art de Catalunya pretenen
rescatar de l’oblit el pintor i
revaloritzar-ne els quadres.
Uns quadres qua parlen del
"goig de crear arab honradesa", tel camva definir l’escriptora ZeneidaSardg la feina de l’artista, en l’entrevista
qua liva far el 1984per ala revista Serra d’Or.~

Tarragona
VII.A-SEG~
(Terregonbs)
Bromley
YouthChamber
Orchestra.
Concert de cloenda de la gira
d’aquest prestigids conjunt de cambra angl6s.
AuditoriJosep
Correros.
Ploc,o deFred&
ricMompou,
2 (29 bores).
CUNIT
(Seix Pened~s)
Mfisica
coral.01timconcertdela gira
catalanadel car deI’escolacatGlica
St. Edmund
Arrowsmith,RegneUnit.
PlefodeCetelunye
(22hares).
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CARGOS

aler, ayer en Caldes de Malavella.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Colau ficha al exjefe
del Palau que
destapó el caso Millet
❘ BARCELONA ❘ El exdirector general del Palau de la Música, Joan Llinares, nombrado
presidente de la entidad cultural tras la entrada y registro de los Mossos d’Esquadra
en julio del 2009 y la destitución de Fèlix Millet, ha aceptado la oferta del ayuntamiento de Barcelona para trabajar
como responsable municipal
de los servicios jurídicos y
transparencia, según publicó
ayer El Periódico.

ent de la Generalitat, Artur Mas.

Ramon Font, nuevo
Govern en Lisboa

o en
es el
overn
rá de
ilatees luer cain ine preación
specos de
nt hasponla cooción

exterior de Catalunya en Portugal y Brasil, que priorizaba
la internacionalización de las
empresas catalanas en la zona, que dejará de funcionar
con la delegación.
Mientras, el conseller de
Justicia, Germà Gordó, consideró que en esta materia no
harán falta “muchas modificaciones” para tener estructuras de Estado. Dijo que con
un Consell Català de Justícia
y haciendo que el TSJC sea
la última instancia del país
habría suficiente.
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SUCESOS

Muere una joven de
18 años tras volcar
su 4x4 en Besalú
❘ BESALÚ ❘ Una joven de 18 años
y vecina deTorelló murió ayer
al volcar lateralmente el vehículo 4x4 que conducía en el
kilómetro 61,5 de la N-260,
a la altura de Besalú. Otra de
las pasajeras del todoterreno
resultó herida grave y fue evacuada en helicóptero al Hospital JosepTrueta de Girona,
mientras que otros dos ocupantes quedaron menos graves y también fueron trasladados al mismo hospital.

breu
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DISSABTE, 18 DE JULIOL DEL 2015 ara

INVESTIGACIÓ DEL FRAU FISCAL

18 Julio, 2015

ACN

estrena al capdavant
la mà a Barcelona

ser escollit ahir president de
is per la Independència
e l’entitat celebrada ahir a
a estrenar en el càrrec fent
sumar-se als municipis
em més que mai sentir
el suport de la capital
de l’AMI inclou per primera
a CUP, Eudald Calvo, que ho
esme.

Després d’una complexa sessió en què es va votar gairebé punt per punt, les conclusions aprovades ahir
serviran per elaborar un dictamen final, que serà debatut i aprovat durant el ple de la setmana que ve. EFE

La comissió del frau reprova
Pujol per la fortuna a l’estranger
ACN

Les conclusions afirmen que Mas coneixia els negocis del clan

ova imatge per ser
l seny” el 27-S

oordinador del comitè
l’encarregat ahir de
ge del partit pensada per
ns plebiscitàries del 27-S.
del seny català”, va indicar
anyat del secretari general
er. Els democristians, que
defineixen el programa
er quatre conceptes:
a i legalitat”.

ACN

alarà la llista de C’s
a les generals

os Girauta serà el candidat
lona en les pròximes
que va ser l’únic capaç
dels afiliats, amb 316 dels
didatura estatal estarà
era, que tampoc va tenir
Ahir a les vuit del vespre
les primàries en les
è hi hagi més d’un aspirant,
hagin passat 24 hores.

LAIA VICENS
BARCELONA

Després de 30 sessions i 70 compareixences de testimonis i experts,
ahir es va posar punt final a la comissió d’investigació del frau i l’evasió fiscal del Parlament amb la votació de les conclusions. Però les més
de 150 hores de compareixences no
sembla que hagin resolt els dubtes
sobre l’origen de la fortuna que Jordi Pujol va confessar haver tingut
durant més de trenta anys a l’estranger. Per això ahir es va demanar
fins a dues vegades la reprovació de
l’expresident de la Generalitat. La
primera, a través d’una conclusió
del PP que veia “imprescindible”
aplicar aquesta sanció a Pujol. La segona, en una proposta de Ciutadans
que afirmava que l’expresident
“mereix una reprovació especial”
per no haver aclarit per què va confessar fa només un any i no abans.
En totes dues votacions només CiU
va votar-hi en contra.
No van ser els únics moments en
què CiU es va quedar en minoria en
votar sobre Pujol, el nom del qual no
estava citat en les 28 pàgines de conclusions dels convergents. Perquè, a
part de reprovar-lo, la majoria de
partits van apostar per demanar-li
“col·laboració”, aixecant el secret
bancari sobre els seus comptes i
aportant proves que acreditin la versió de la deixa. Fa uns mesos, la cambra catalana ja va reprovar “els actes
delictius” del fundador de CDC, pe-
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rò la mesura aprovada ahir significa
que la setmana que ve el Parlament
podria reprovar la figura de Pujol.
Amb les conclusions definitives,
s’elaborarà un dictamen final, que
serà discutit i aprovat al pròxim ple.
En una llarga i farragosa votació
–hi havia un miler de propostes–, la
comissió també va reprovar l’actuació de la conselleria d’Empresa i Ocupació “en la gestió del conflicte de les
ITV”, el cas pel qual està imputat Oriol Pujol. De fet, les conclusions són
especialment dures amb CiU. Afirmen que la federació en vies de dissolució està “afectada directament”
pel cas Palau, l’exemple “paradigmàtic” de finançament il·legal de partits,
i donen per fet que l’amistat dels fills
de Pujol amb alguns polítics “va ser
aprofitada per generar negocis sota
l’empara dels alts càrrecs del Govern”. Uns fets, diuen els articles
aprovats, que Artur Mas coneixia
perquè, de fet, també s’han produït
sota la seva presidència. A proposta
dels republicans, la comissió d’investigació demana al president de la Generalitat que “denunciï o testifiqui
les pràctiques irregulars” que hagi
pogut observar.
Fora del capítol del pujolisme, la
comissió va votar a favor de portar a
la Fiscalia les compareixences del cas
Método 3 per veure si algun dels testimonis va incórrer en un delicte de
fals testimoni, perquè, davant les
“contradiccions evidents”, va quedar
acreditat que “algú va mentir”. Entre
aquests noms hi ha el d’Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PP a

Catalunya, de qui també es va aprovar la reprovació per la seva “actitud
d’opacitat”, en no haver denunciat al
seu dia els delictes que Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, va revelar-li durant el dinar a La
Camarga.
Camacho no és l’única dirigent
del PP que podria ser reprovada pel
Parlament. Es va optar per imposar la mateixa mesura al ministre
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, per la seva “falta de col·laboració” i per la “falta de resultats” en
la lluita contra la corrupció.
Sense imputats a les comissions

Més enllà de les conclusions polítiques, la comissió també va aprovar
mesures contra el frau fiscal i modificacions del reglament del Parlament. Entre els punts aprovats n’hi
ha un que interferirà de ple en el
funcionament de futures comissions d’investigació. Els vots de CiU
i el PSC van ser suficients per donar
llum verda a desvincular les investigacions parlamentàries de les judicials. Què significa això? Que els imputats no hauran de comparèixer al
Parlament, tal com passa a la majoria de països europeus.
La setmana que ve es posarà
punt final a la comissió, que, malgrat les crítiques i les “dificultats”,
ha esdevingut un antídot contra la
impunitat. Farà just un any que
Jordi Pujol va enviar un comunicat
als mitjans en què confessava que
havia tingut una fortuna milionària
a l’estranger.e
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El fiscal califica de pacto criminal
la relaci6n CDC-Ferrovial en el Palau
La empresaabon6 presuntamente6,6 millones en comisiones al partido de Mas
MireiaCorch6n
BARCELONA.
La Fiscalla acusa a Converg6ncia
de haber suscrito un "pacmcriminal estable" con la constmctoraFerrovial a la que presuntamenteeoncedi6 contratos de obras pflblicas a
eambiode eomisionesilegales, que
se canalizaron en forma de patroeinios a trav6s del Palau de la Mflsica. Estas canfidadessuperaronlos
6,6 millones de euros.
En su nuevoescrito de ealifieaci6n, el fiscal anticorrupci6nEmilio S~inehezUlled apunta a que Ferrovial"efecm6 cuantiosos pagos a
la formaci6n politica CDCcomo
formade garanfizarse un caudal relevante de adjudicaciones". Este
"pacto criminal estable" presuntamenteestuvo vigente al menosdesde 2000 hasta 2008, renov~ndose
cadaafio. Entre las obras pflblicas
que est~in bajo lupa se eneuentran
la Ciutat de la Justicia o la linea 9
del metro de Barcelona.
La comisi6n presuntamentepactada entre ambaspartes era un 4
por ciento del importede las adjudicaciones,de las que el parfido de
Artur Masrecibla un 2,5 por ciento y los dos altos cargos del Palau

tm Dehecho, el fiscal ha tenido que
volver a presentar el escrimde acusaci6n despu6sde que se hubiesen
de resolver numemsos
recursos antes de que la causallegue a juicio.
Ensu escrito, S~inehezUlled insiste en solicitar 27afios y mediode
c~rcel para F~lix Millet y su mano
derecha Jordi Montully otros siete y mediopara el extesorero de
CDCDaniel Os~car, al que realama
veinte millones de euros comointermediario jtmto a Camps.La instrucci6n del Caso Palau concluy6

La comisi6nera
de un 4%en obras
como
la linea 9
del metroo la
’Ciutatdela Justicia’
El expresidente
delPalau
dela Mfsica,
F~lixMillet. LUIS
MORENO
(su presidente F~lix
Millet y su mano derechaJordi Montull)se repartlan el restante 1,8 pot ciento.
Segfln el fiscal, "comomlnimo"
participaron en la trama el que rue
tesorero del parfido, Carles Torrent
(fallecido en 2005) y el diputado
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JaumeCamps,a quien el fiscal ya
no acusa, porque la Audiencia de
Barcelona deelar6 su caso como
prescrito, atmquesi pide que declare comotestigo para aclarar cu~il
rue su papel en los presuntos pagos
de Ferrovial al partido nacionalis-

en junio de 2013, pero la Audiencia
de Barcelona reabri6 casi un afio
despu~s la causa para ordenar la
imputaci6nde varios empresarios,
que supuestamente cargaron a la
entidad cultural obras realizadas
en las casas de Millet y Montull.
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Protagonistas

JuanManuelVillar Mir

Eduardo
Taulet

XimoPuig

PRESIDENTE
DEOHL

CONSEJERO
DELEGADO
YOIGO

PDTE.COMUNIDAD
VALENCIANA EXPRESIDENTE
DE EXTREMADURA
FISCALDEL~CASO
PALAU’

Jos4 AntonioMonago

EmilioS,~nchez
Ulled

Malaspr~cticas

Estrategiaequivocada

Gastonojustificado

Nocumplir~
el d4ficit

Buenaactuaci6n

Las tres auditoras que hart revisado las cuentas de OHLM4xico
han concluido que su control interno fall6, pasandopor alto posibles malaspr~icficas. Unerror peligroso, que puedederivar en responsabilidadeslegales graves.

Yoigoreduce su bene~cio operativo (ebitda) un 17,7 por ciento en
el seg~ndotrimestre del afio por
su estrategia de captar clientes
con tarifas pocorentables.
Tambi4nperdi6 2,6 puntos
en su margende ebitda.

Apesar de que Valenciaest~i entre
las cinco comunidadesaut6nomas
que m~isincumplir~inel objefivo
de d~ficit para 2015,el presidente
de la Generalitat sigue empecinado en aumentarel gasto con la
reapertura del canal auton6mico.

Extremadurarebasar~ en 2015, y
por mucho,el objetivo de d6ficit
del 0,7 por ciento, indispensable
para estabilizar las cuentaspflblicas, y anulardtel esfuerzode otras
comunidades aut6nomas para
lograr la metanacional.

La Fiscalla acusa a CDCde "pacto
criminal" con Ferrovial para facilitarle obras pflblicas a cambiode
comisionesilegales, que supuestamente se camuflaronen el Palau de la Mflsica. Unpaso adecuado para esclarecer esta trama.
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ocan un pleno
o y terrazas

deran
a ordetes. La
abore una

eventual candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2028, cuestión
que se debatirá porque la semana pasada hubo otra alianza, en este caso de CiU, ERC y
PSC para forzar un pleno extraordinario.

la rueda de prensa.

dores
terrazas

e tratándose de
a no puede
oratoria y que la
de modificarla es
na nueva.

te acción de
o el procedimenaza la contiterrazas, se
a en el que el
Ada Colau anuno con ERC y PSC
r un pleno exque entre otras
tará sobre la
na norma que
en el pasado

/ CONSUELO BAUTISTA

mandato por CiU y el PP y
cuya primera fase, la que
afecta a las distancias entre
las mesas y el mobiliario
urbano, entró en vigor el
pasado enero. “Está claro que
la ordenanza no funciona,
porque de 4.500 terrazas, solo
1.600 cumplen”, señala Colau.
Ayer, el presidente del gremio, Pere Chias, y su vicepresidente, Roger Pallarols, se
reunieron con la teniente de
alcalde de Urbanismo, Janet
Sanz, y el concejal de Empresa, Agustí Colom. “El gremio
está esperanzado con la recuperación del diálogo con el
nuevo Gobierno de la ciudad
y se ofrece a participar activamente en la construcción de
un consenso amplio, en torno
a las terrazas”, precisaron.
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Joan Llinares,
nuevo jefe de
los servicios
jurídicos del
Ayuntamiento
LL. PELLICER, Barcelona
La alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, ha fichado al que
fuera director general del Palau de la Música, Joan Llinares, para dirigir los servicios
jurídicos y transparencia del
Ayuntamiento.
Llinares se hizo cargo de
la institución musical tras
destaparse el saqueo de la
institución por parte del saqueador confeso Fèlix Millet
y de Jordi Montull en 2009.
Esta trama se descubrió hace seis años después del registro llevado a cabo por los
Mossos d'Esquadra para investigar la presunta red de
corrupción política que tenía como epicentro el coliseo barcelonés y que afectaba directamente a Convergència.
Joan Llinares, que hasta
ahora era subdirector general del Instituto Valenciano
de Arte Moderno (IVAM), es
conocido por ser un gestor
meticuloso y honesto. Bajo
la presidencia de Mariona
Carulla en el Palau de la Música, a quien se llegó a acusar de dar demasiada libertad al directivo, Llinares se
encargó de colaborar con la
justicia y los auditores para
que aflorara todo el desfalco
en la institución. No se detuvo, tampoco, cuando los indicios apuntaron a que el Palau se usaba para desviar comisiones a Convergència desde varias empresas del sector de la construcción.
El gestor cultural valenciano, que llegó al Palau de
la Música después de estar al
frente del MNAC, reorganizó
la estructura de la institución musical y procuró que
la entidad volviera a recuperar su espacio en el mundo
cultural. A Llinares no le importó, para ello, enfrentarse
a sectores del Palau que recelaban de la entrada de la Administración pública en la
entidad.
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serveis jurídics municipals

BCN fitxa el ‘netejador’ del Palau
L’exdirector general del Palau de la
Música Joan Llinares, que va ser nomenat per a aquest càrrec després
del registre dels Mossos a l’entitat
cultural el juliol del 2009 i la destitució de Fèlix Millet com a president, ha acceptat l’oferta de l’Ajuntament de Barcelona per treballar
com a responsable dels serveis jurídics i de transparència del consistori. Llinares era en l’actualitat
subdirector general d’administració de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).
Llinares va col·laborar amb la
justícia per destapar el saqueig del
Palau de la Música en l’època de Millet. Va fer una verdadera neteja en
els arxius de la institució. La revisió
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33 Joan Llinares.

de totes les operacions que havien
fet Millet i la seva mà dreta, Jordi
Montull, durant el seu mandat al
capdavant de l’entitat, va permetre que sortissin a la llum les irregularitats que, després, es van convertir en delicte i que estan pendents de judici.
Gràcies als papers incautats en
el registre i els entregats per l’equip
de Llinares es va poder comprovar
l’apropiació de fons de la institució per part de Millet, així com el
presumpte pagament de comissions per part de Ferrovial, a través
del Palau, a CDC, a canvi de la suposada adjudicació d’obra pública
durant els últims governs de Jordi
Pujol. J. G. ALBALAT
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LA VANGUARDIA 15

El fiscal manté la
imputació a CDC de
lucrarse amb el Palau
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

J.J.GUILLEN / EFE

candidatura dijous passat

ebiscit la
aliances”

i al Congrés

com EUiA que podrien sumarse
en el futur– es presentaran a
Catalunya en una coalició, al mar
ge de la candidatura estatal i en
conseqüència aspiren a tenir grup
propi al Congrés si aconsegueixen
un nombre suficient de diputats.
Una cosa similar podria passar a
València on Compromís posa la
mateixa condició per aliarse amb
Podem a les eleccions generals.
D’acord amb aquesta estratègia,
el grup de Podem en el futur Con
grés dels Diputats es configuraria
en realitat com la suma de diver
sos grups parlamentaris.
De fet, estava previst que ahir
Iñigo Errejón viatgés a Barcelona
per poder presentar aquesta coali
ció al costat de Gemma Ubasart,
Joan Herrera i Dolors Camats,
però finalment es va decidir
ajornar la cita perquè encara no
s’ha tancat l’acord per a la conflu
ència per al 27S a Catalunya que
previsiblement s’anunciarà demà
diumenge. c
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El cas del saqueig del Palau
de la Música és un serial que
ja té els seus remakes.
El fiscal anticorrupció ha
tornat a presentar l’escrit
d’acusació per l’espoli de l’en
titat, similar al que ja va re
dactar l’octubre del 2013, ex
cepte per la desaparició com
a acusat de l’exdiputat Jaume
Camps, per a qui la causa ha
prescrit.
El text sol∙licita 27 anys i
mig de presó per a Millet i
Montull, manté que CDC va
aconseguir 6,6 milions d’eu
ros per mitjà del Palau i que el
partit i la constructora Ferro
vial van subscriure un “pacte
criminal estable” per aconse
guir obra pública a canvi de
comissions.
Per què el fiscal Emilio
Sánchez Ulled ha presentat
un nou escrit de qualificació
provisional? La raó és que
l’Audiència va atendre un re
curs en el sentit que els delic
tes que s’imputaven a Jaume
Camps havien prescrit. Hau
rà de tornar a ferho? Proba
blement no, però el cert és
que encara hi ha més recur
sos pendents, que encara po
den alterar el curs del procés i
endarrerir el judici. Arran de
la decisió de l’Audiència, va
caldre tornar a dictar l’inter
locutòria del jutjat pel qual es
tancava la investigació, i cada
pas que es fa ve acompanyat
de nous recursos, que fan que
el litigi, en lloc d’una via rec
ta, sigui ara un bucle.
De manera que el nou escrit
rebaixa el nombre d’acusats
de 17 a 16. Els mateixos menys
l’exdiputat. Cinc són exdirec
tius del Palau, entre els quals
hi ha Millet, Montull i la filla
d’aquest, Gemma, per a qui es
demanen 26 anys. Després hi
ha dos directius de Ferrovial;
l’extresorer de CDC i de la
Fundació CatDem, Daniel
Osàcar, i empresaris que van

treballar per al partit polític
però que en realitat van co
brar de la institució cultural,
fins al punt que entre la docu
mentació de pagaments efec
tuats per Gemma Montull hi
havia una remesa amb l’epí
graf “factures convergents”.
El total de l’espoli de l’enti
tat, segons les xifres que
obren en l’escrit de l’acusació,
suma gairebé 25 milions d’eu
ros; dels quals una bona part
van ser pagats per finestreta.
D’ells, no se sap on van anar a
parar 9,6 milions, ja que els
bancs no van donar informa
ció sobre els qui els van co
brar.
Fora de la comptabilitat
oficial se situa l’acusació de
cobrament de comissions per
adjudicació d’obra pública.

La Diputació
de Barcelona
s’ha retirat ara com
a acusació per
l’espoli de l’entitat
Segons el fiscal anticorrupció
el partit va rebre per aquesta
via 6,6 milions d’euros per
part de Ferrovial, que així va
aconseguir projectes com a
part de la Línia 9 del metro o
de la Ciutat de la Justícia, així
com el pavelló esportiu de
Sant Cugat o la séquia Bellet.
Per respondre’n, CDC té
embargades quinze seus del
partit.
Les defenses no han pre
sentat els seus escrits, però
qui s’ha retirat de la causa ara
és la Diputació de Barcelona,
que mantenia la seva acció
penal pel perjudici patit per
la seva participació en el Con
sorci del Palau. La Diputació
es va personar quan hi mana
va el PSC, i es va mantenir en
l’anterior legislatura amb
CDC, que també ocupa ara la
presidència.c
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CORRUPCIÓN POLÍTICA

IN

El fiscal pide 27 años de
cárcel para Millet y Montull

L
P
a

La Fiscalía acusa a CDC de tener un “pacto criminal” con Ferrovial
|| La comisión del fraude da luz verde a reprobar a Pujol
RAFA GARRIDO/ACN

AGENCIAS

❘ BARCELONA ❘ La Fiscalía reclama
27 años y medio de cárcel para los que fueron los máximos
responsables del Palau de la
Música, Fèlix Millet y Jordi
Montull, por haber expoliado
la institución. De ese modo, el
Ministerio Público ha vuelto
a pedir la misma pena que solicitó para ellos en octubre de
2013, después de que la instrucción del caso no se acabara de
cerrar.
En un nuevo escrito de calificaciones provisionales, el fiscal mantiene la misma versión
de los hechos, por lo que pide
la misma condena. También en
el caso del extesorero de CDC
Daniel Osàcar, a quien acusa
de un delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, por el que solicita una pena de 7 años y medio de prisión.Además, reclama el decomiso de 6,6 millones de euros
a Convergència, ya que calcula que esa es la cifra que la formación recibió de “comisiones
ilícitas” por parte de Ferrovial.
En ese sentido, acusa al partido de haber suscrito un “pacto
criminal estable” con la empresa constructora.
Por otro lado, la comisión del
fraude del Parlament votó ayer
las conclusiones de los grupos
y aprobó la reprobación del expresident de la Generalitat Jordi Pujol por su fortuna oculta
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Los grupos parlamentarios, votando ‘no’ a las conclusiones de CiU.

FINANCIACIÓN ILEGAL

El Ministerio Público pide
decomisar 6,6 millones a
CDC, cifra que calcula que
recibió en comisiones
enAndorra, con el voto en contra de CiU, que se incluirá en el
dictamen final de la comisión
que se debatirá y votará en el
pleno de la próxima semana.
De ese modo, se dio luz verde
a la conclusión del PP en que
considera “imprescindible” su
reprobación “por haber mantenido escondidos a las autori-

dades tributarias, y sin tributar
durante 34 años, unos recursos
en entidades bancarias en el extranjero”. Del mismo modo, se
aprobó la conclusión de C’s que
constata que Pujol “merece una
reprobación especial” por no
aclarar por qué decide confesar en 2014 y no cuando dejó
la Generalitat, y por no haber
pagado el impuesto de sucesiones de un inmueble en Premià
de Mar. La comisión sobre el
fraude también avaló que se
trasladen a la Fiscalía algunas
comparecencias para comprobar “si determinados comparecientes han incurrido en un delito de falso testimonio”.
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Diari d’Andorra

CLÀSSICAACITA TRADICIONAL AMB L’ONCA

El so mediterrani, al
jardí de Casa de la Vall
amb Eduard Iniesta
REDACCIÓ
Andorra la Vella

FERNANDO GALINDO

belina,
olit

Coral Cantiga

mateix, en aquesta ocasió
paratge natural: el llac
asters. Aquí serà la Coral
qui agafi el relleu, amb
e Monteverdi o Brudieu,
’altres, per recordar com
i músics van lloar l’amor
atura. El proper dia 23, al
nt de la Margineda es preTrença Ensemble i Aina
amb música del Trecento
que va coincidir amb la
cció del Duomo de FloI el 14 d’agost, Arnau Tossarà per Sant Joan de Ca-

Les cordes de la Mediterrània és
el títol del programa que interpretarà dilluns vinent l’ONCA,
acompanyada en aquest cas per
Eduard Iniesta com a solista, al
tradicional concert als jardins
de Casa de la Vall. A les deu de
la nit (en cas de pluja, el concert
es traslladaria al Centre de Congressos de la capital).
El programa, una producció
de l’orquestra nacional, es va estrenar el passat mes de maig en
el marc del cicle que l’ONCA
protagonitza al Palau de la Música Catalana. En el concert, Iniesta interpreta composicions
pròpies, creades per a l’ocasió,
amb alguns dels instruments
més característics de la cultura
mediterrània, del buzuki grec al
saz, molt presents en els sons
tradicionals dels països de l’arc
mediterrani. Amb Iniesta tocarà
una formació de catorze cordes
de l’ONCA, a banda de Robert
Armengol a les percussions
clàssiques; Antonio Sánchez a
les percussions ètniques, i Miguel Ángel Cordero al contrabaix. Tots plegats intentaran
recrear l’atmosfera de la Mediterrània a la nit andorrana.
Respecte de l’actualitat de
l’orquestra nacional, el 10 de gener de l’any vinent actuarà al
Teatre Auditori de Sant Cugat
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acompanyada per Daniel Ligorio, en un espectacle que forma
part de la col·laboració entre
ambdues entitats. La producció
que presentaran, El classicisme
simfònic, va ser estrenada a
principis d’any a Andorra com a
tret de sortida dels concerts de
la formació al país. El programa,
que també va participar al XI cicle ONCA al Palau, se centra en
dos dels compositors més reconeguts de la tradició musical
simfònica: Mozart i Beethoven.
A banda, Isabel Vinardell i
Isabelle Laudenbach, amb
quartet de corda, actuaran el 21
a la plaça Coprínceps.
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Xavier Sabata,
avui en un nou
cicle del Palau
 EL CONTRATENOR AVIANÈS XAVIER
SABATA, una de les veus catalanes més
valorades i amb una espectacular carrera
internacional, actuarà avui (20.30 h), en
el nou cicle de concerts Palau 100 Grans
Veus. Ho farà acompanyat de la formació
grega Armonia Atenea, dirigida per
George Petrou, i amb un programa centrat
en Händel però també amb peces de
Hasse i Ariosti, Vivaldi i Porpora.
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BTV
Notícies Vespre
19-7-2015
Reportatge Cor Jove Orfeó Català
Magnificat de Bach, 19-7-2015 (Cicle Coral Orfeó Català)
Inclou entrevista a Esteve Nabona i cantaire solista
Enllaç
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/07/19/cor-jove-orfeo-catala-bach-palau-musica/

Notes de Clàssica-Catalunya Música
Quadern d’Estiu
15-7-2015
Entrevista amb Xavier Sabata, amb motiu del seu concert el 17 de juliol 2015 al cicle
Palau 100 Grans Veus.
Enllaç
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/notes-de-classica-quadern-destiu/lentrevistaxavier-sabata/audio/888887/

Canal 33 – TV3
Programa Tria 33
16-7-2015
Recomana concert Xavier Sabata, Palau 100 Grans veus, del dia 17-7-2015
Minuts 05:33 a 06:13
Enllaç
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria33-16072015-22-00/video/5538935/

