REVISTA
MULTIMEDIA

grafia i l’audiovisual; la perruqueria,
el maquillatge i l’estilisme, etcètera.
Paral·lelament, l’ajuntament fomenta les sinergies i els acords
de col·laboració amb altres grans
agents, com són la Generalitat de
Catalunya –a través del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya–, el clúster Tèxtil Moda
de Catalunya,
Fira de Barcelona,
25 Enero,
2015 la

Cambra de Comerç de Barcelona,
la plataforma de dissenyadors emerEspaña
gents ModaFadPAÍS:
o la flamant
Moda
Sostenible Barcelona, entre altres.
PÁGINAS: 45
To t s e l l s e s d e b a t e n e n t r e
l’excitació i la curiositat
per7762
la pròxiTARIFA:
€
ma celebració de la 15a edició del
080 Barcelona ÁREA:
Fashion,223
que tindrà
CM²
lloc del 2 al 5 de febrer. En aquesta
ocasió, la sala Marquès de Comillas

-

del Museu Marítim-Drassanes serà voluntat per consolidar el saló: “El
l’escenari on més d’una trentena de 080 ha de ser una plataforma de
FRECUENCIA:
Diarioplural, multidisciplidissenyadors i marques presentaran
moda oberta,
les seves propostes per a la tempo- nari i internacional. El seu objecO.J.D.: 89794
rada que ve tardor-hivern.
tiu és fer de Catalunya un referent
La Generalitat segueix prestant
de la generació i la projecció del
E.G.M.:el 540000
seu suport econòmic a aquesta ci- disseny en el sector de la moda,
ta bianual –aporta el 78%SECCIÓN:
dels 1,3 consolidar
un projecte a llarg ter21%
GRAN BARCELONA
milions que ha costat la seva orga- mini que ofereixi credibilitat i un
nització–, donada la seva decidida segell diferenciador en els àmbits

packs de benvinguda entre els periodistes internacionals que vagin a
la ciutat amb motiu del 080. Aquests
paquets inclouran mapes turístics, de
compres i restauració, fullets i publicacions perquè puguin conèixer en
profunditat l’oferta socioeconòmica
de la ciutat, i comunicar-la amb posterioritat als mitjans dels seus respectius països de procedència.M

EL PROGRAMA

Conferències, concursos, exposicions i un mercat

L

es desfilades del 080 Barcelona Fashion d’aquest any
seran (per ordre alfabètic)
les d’Aldomartins, Bóboli,
Brain&Beast, Edgar Carrascal, Celia
Vela, CND by Condor, Custo Barcelona,
Desigual, Escorpion, Georgina Vendrell;
Isometric; Josep Abril, Justicia Ruano,
Krizia Robustella, Lebor Gabala, Mango,
Manuel Bolaño, Menchén Tomás, Miquel Suay, Miriam Ponsa, Natalie Capell,
Naulover, Oscarleon, Pablo Erroz, Pagè, Punto Blanco, Rita Row, Sita Murt,
TCN, Torras, Txell Miras, Who i Yerse.
També s’hi ha d’afegir un ampli pro-

grama d’activitats, entre les quals hi ha
les següents:
D Entrega del Premi Nacional de la
Generalitat al Disseny Emergent 080
Barcelona Fashion, “una aposta per
donar la màxima força als dissenyadors que comencen”, segons Miquel
Rodríguez, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
Els cinc dissenyadors que s’estrenen
a la passarel·la i que optaran a aquest
guardó són Pagè, Edgar Carrascal, Isometric, Pablo Erroz i Rita Row. El guanyador rebrà 20.000 euros per potenciar
la seva promoció i activitat comercial.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

DLa 15a edició del 080 comptarà amb
la presència del fotògraf Ruven Afanador, que oferirà una classe magistral
en què dissertarà sobre el paper de la
fotografia en la moda i sobre la seva
experiència a Hollywood. Afanador presentarà l’exposició Stars on Fashion (retrats d’estrelles del cine americà) i realitzarà una sessió fotogràfica en directe
a l’actriu Rossy de Palma.
DL’exposició Fils de Complicitat, una
col·laboració de la dissenyadora Celia
Vela i de la pintora Begoña Ramos, en
què es presentaran una vintena d’obres
que combinen pintura i tèxtil.

DEntrega del premi Dress Coke, mitjançant el qual Coca-Cola reconeix estudiants i acabats de llicenciar de les
principals escoles de moda (els finalistes
són cinc).
DPresentació de l’exposició Neo2 Photo Shoot Exhibition, que recull les fotografies del guanyador del concurs amb
el mateix nom que es va celebrar en la
passada edició del 080, i en què set
equips de fotògrafs i estilistes d’escoles
de Barcelona van competir per realitzar
la millor editorial de moda en un estudi
muntat a aquest efecte.
DEl Palau de la Música acollirà una no-

va edició del Barcelona Fashion Summit 2015, trobada que aquest any se
centrarà en el negoci digital de la moda,
un mercat que constitueix un laboratori
per a grups de venda minorista de tota
classe.
DEl 080 Fashion Market estarà obert
al públic general per donar cabuda a
40 botigues efímeres de moda, calçat
i complements. En aquesta mateixa
àrea, nou escoles de disseny tindran
estands on exposaran i vendran dissenys dels seus alumnes (les acreditacions poden obtenir-se a través de la
web www.080barcelonafashion.cat).M
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Joan Martín Royo

Concert de
música clàssica
al Petit Palau,
a les 18.00 h
Pla), hi haurà un ball en
directe, adreçat a la gent
de la tercera edat, amenitzat per Only Anthony.

L’acudit

XAVI TORRENT

L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

TARRAGONA

19.00 CONCERT

18.00 CONCERT

i

Septet Leitmotiv.
Aquesta tarda, a l’Auditori Barradas (rbla. de Just
Oliveras, 56), té lloc l’actuació dels membres del
Septet Leitmotiv, un
quartet de corda amb piano, flauta i clarinet. Es podrà presenciar un recorregut per la música vienesa i alemanya, que inclou
els arranjaments per a
música de càmera que Arnold Schönberg va fer
d’alguns dels valsos més
populars de Strauss.

-

LA BISBAL D’EMPORDÀ

i

h
l

12.00 ESPECTACLE

Paperipècia. Avui al matí, al Teatre El Mundial (c/
de l’Estació, 4), La Xarxa,
Fundació d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya organitza un espectacle infantil a càrrec de
Marcel Gros. Viatjant da-

munt d’un núvol, el Marcel arriba a Paperipècia,
un lloc inventat on s’emboliquen els somnis amb
paper de regal. Allà coneix
en Paperipet i el presentador impresentable i, de
cop, es troba en un escenari on tothom se’l mira.

SANT FRUITÓS DE
BAGES
12.00 TALLER

‘Per llepar-se’n els
dits!’ Avui al matí, al Món

A NACIONAL

SORTEIG

IA 24 DE GENER DEL 2015
100.000 bitllets cadascuna

1

2
EUROS

NÚMEROS

3
EUROS

nois i noies prenen contacte amb la cuina i els pares descobreixen alguns
trucs que els poden ajudar en el dia a dia.

NÚMEROS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Sant Benet (camí de Sant
Benet de Bages, s/n), es
realitza un taller infantil
de cuina. Qui sap fer un
pastís de pastanaga en 5
minuts? Es tracta d’un taller on els infants coneixeran els secrets de l’alimentació saludable i, amb
l’ajuda del monitor, elaboraran una sèrie de receptes ràpides i assequibles
per a tothom, des de l’esmorzar fins al sopar. Un
taller participatiu on els

Llista acumulada de les quantitats que han cor
números premiats, classificats per la seva x

8
15

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir de

4
EUROS

NÚMEROS

5
EUROS

Los Moussakis. Música
dels Balcans dins
d’una maleta. Avui a la
tarda, al CaixaForum de
Tarragona (c/ de Colom,
2), es pot presenciar l’espectacle Los Moussakis.
Música dels Balcans dins
d’una maleta. La península dels Balcans ha esdevingut gresol d’ètnies,
llengües, religions i cultures molt diverses produït
per l’encontre de pobles
provinents dels quatre
punts cardinals, i cada
viatger amb les seves cançons i melodies ha anat
conformant la rica tradició musical d’aquest territori. Els Moussakis han
recuperat la tradició
d’acompanyar amb la seva música els grans esdeveniments: balls, festes,
casaments, enterraments... Dins les seves
maletes hi ha música klez-

NÚMEROS

6
EUROS

NÚMEROS

7
EUROS

NÚMEROS

8
EUROS

NÚMEROS
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Hélène Grimaud

‘Kantikipugui’

La pianista actua
a L’Auditori amb
l’Orquestra Nacional
de Lió, a les 19.00 h

Espectacle familiar
al Palau de la Música
Catalana, a les 11.00 h
i a les 12.30 h
Bassas. I Cicle Solos: Marcos Ordóñez, dilluns 9 de febrer, 20.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, una comèdia de
la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Lua, la col·leccionista de paraules. Horaris: diumenges 25 de gener i 1 de febrer, a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 25 de gener, Teatre Jove a la Sala Beckett. Del 20 al 23 de gener,
L’efecte perfecte, de Carla Torres. Horaris: de dimarts a dijous,
21.30, i divendres, 20.00 i 22.00.
Dies 24 i 25 de gener, La roulotte
(Der Wohnwagen), de Rémi Pradère i Max Grosse Majenc. Una
proposta del p14 de la Volksbühne de Berlín. Horari: dissabte,
21.30, i diumenge, 17.00. Per taquilla inversa.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Divinas presenta Paradís, dir.
Martí Torras. Fins al 25 de gener.
Horaris: de dimecres a dissabte,
20.30, i diumenge, 18.30. I Luis
Pardo, a Paranoid. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.

erò no tant’ al
í

ATRE

ca Corral i Josep Linuesa inrò no tant, la comèdia més
de Santos al Teatre Gaudí,
quel Murga.

Inis:
0, i
ts:
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inuesa ■ TEATRE GAUDÍ

la
del
25

PAÍS: España

un país sin serenos, de Paco Zarzoso i Lluïsa Cunillé, Sala Palau i
Fabre, del 21 al 31 de gener. Horaris: de dimecres a dissabtes,
22.00, i diumenges, 20.00.

왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54.
Fins al 25 de gener, teatre familiar amb L’Endrapasomnis, amb
la Cia. Teatre al Detall i música
en directe de la Tresca i la Vendresca. Horaris: dissabte, 17.30, i
diumenge, 12.00 i 17.30.

brer, Somriures i llàgrimes. Horaris: dissabte, 17.00 i diumenge,
12.00. Propera estrena: Limbo ,
de la Cia. L’Era de les Impuxibles.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón. La
Kompanyia Lliure &amp; Les Antonietes. Estrena el 29 de gener.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Fins al 22 de febrer. Dissabtes, sobretítols en
castellà i anglès. Mi gran obra,
de David Espinosa. Del 20 al 25
de gener.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Tallers: Foot-ball, de Francesc Gelabert. De dijous a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Fins a l’1 de febrer. Cena con amigos, de Donald Margulies, dir. Daniel Veronese. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Programació infantil: fins
al 25 de gener, Cia. Estaquirot
Teatre presenta Els tres porquets. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenges, 12.00.

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: La Caputxeta i
el llop, 16.30. Cal que nevi,
18.00. Agencia matrimonial: 7D
Amor, 19.30. Divorciadas, evangelicas y vegetarianas, 21.00. Todo sobre mi pene, 22.30. Let’s
have a show, 23.59. Sala Xavier
Fàbregas: Blancaneus i els set
nans, 17.00. Magia Kids, 18.30.
Diario de un cuarentón, 20.00.
ImproShow, 21.30. The Big van
Theory, 23.30. Sala del Mig: Generación del 70, 19.00.

왘 Teatre

왘 Versus

왘 Tantarantana

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. Solo, d’August Strind왘 La Villarroel, Villarroel, 87. El
berg. Del 29 de gener al 8 de febrer. Horaris: de dimecres a discrèdit, de Jordi Galceran, dir.
Sergi
Belbel,
amb
Jordi
BoixadePALAU DE LA MUSICA CATALANA sabtes, 20.30, i diumenges,

Teatre, Castillejos, 179.
Fins a l’1 de febrer, La butaca, de
T-Atraco Teatre. Horaris: dimecres i dijous, 20.00; divendres i
dissabtes, 20.00 i 22.00, i di-
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Lleu creixement per a 2015
del pressupost de Cultura

INSTITUCIONS DE GESTIÓ COMPARTIDA

En milers d’euros

Gran Teatre del Liceu

9.904
9.616

MNAC

Part del 7% d’augment va a la paga extra dels funcionaris

6.099
5.848

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
Macba

4.692
4.425

2.970
2.970

Teatre Lliure*

1.854
2.132

Mercat de les Flors

1.056
1.246

Palau de la Música Catalana

1.022
964

Fira Mediterrània

488
480

Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal

2015

342
302

2014

Consorci Turó de la Seu Vella de Lleida

310
310

Consorci Patrimoni Mundial Vall de Boí

72
64

* Teatre Lliure i Mercat de les Flors,
acabament dels plurianuals
d’inversió

Patronat Muntanya de Montserrat

El Teatre Nacional de Catalunya és la institució de gestió exclusiva més cara: 7,5 milions d’euros
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Lleu repunt del pressupost cultural. Aquest podria ser el resum
del pressupost del Departament
de Cultura de la Generalitat per
al 2015 que ahir va presentar el
conseller Ferran Mascarell en la
Comissió de Cultura i Llengua
del Parlament. CiU i ERC es van
unir per rebutjar totes les esmenes a la totalitat presentades pels
grups d’oposició. Prèviament
ERC havia ja retirat les seves esmenes a la totalitat.
El pressupost puja a 241,7 milions d’euros, la qual cosa suposa
un 7,1% més que el 2014, encara
que la major part de l’increment
es destina a la paga extra recuperada pels funcionaris i a restituir
la jornada completa als interins.
Un augment real procedirà dels
20 milions previstos pel nou impost que grava els proveïdors de
continguts per internet (encara
que només se’n comptabilitza la
meitat en el pressupost) i d’uns 3
milions procedents de l’1% cultural d’obres públiques. El conseller va destacar també que es disposa dels 28,9 milions d’aportacions reintegrables i préstecs de
l’Institut Català de Finances i els

6,3 milions d’un acord amb La
Caixa per a suport al patrimoni.
La Generalitat augmenta la seva aportació en la majoria dels
museus on té la gestió exclusiva
(en bona mesura per assumir les
despeses de gestió des de l’Agència del Patrimoni) i compartida.
Els museus d’arqueologia (inclòs
el Nacional de Tarragona) registren un augment de gairebé 1,9
milions d’euros, el Museu de la

El PP qüestiona la
compra del fons de
l’economista Francesc
Cabana per 135.000 €
per la seva opacitat
Ciència i de la Tècnica creix en
589.000 euros; el Museu d’Art de
Girona, en 423.000, i l’Arts Santa
Mònica, en 147.000. En canvi el
Museu d’Història pateix una lleugera disminució ja que l’any passat va rebre ajuts especials per la
seva col·laboració en les exposicions del tricentenari. Als museus de gestió compartida, el
MNAC creix en 251.000 euros i
el Macba es queda amb la matei-

ARXIU

xa subvenció. Dels diferents centres que depenen del Departament destaca l’augment de
696.000 euros per al Consorci de
Normalització Lingüística.
Els recursos per a subvencions
de foment de la cultura passen de
37,7 milions 53,1 milions, sent especialment beneficiat el sector audiovisual, mentre que els ajuts a la
cultura popular i a l’associacionisme baixen un 7%. En el seu
desglossament del pressupost,
Mascarell va recordar que per a
creació i empreses culturals es destinen 67,1 milions, 48,1 per a grans
equipaments, 44,1 per a patrimoni
i 23,5 per a la llengua. L’administració se n’emporta 45,6.
Xavier Sabaté (PSC) va dir que
sense “el miratge de les taxes” els
pressupostos no creixen. Dolors
Camats (ICV) va parlar de “pròrroga agònica”. Carina Mejias
(C’s) va qualificar els comptes de
“raquítica inversió” i va lamentar
ajuts com la destinada a L’endemà d’Isona Passola. Alicia Alegret (PP) va qüestionar la compra del fons (biblioteca i documentació)
de
l’economista
Francesc Cabana, cunyat de l’expresident Jordi Pujol, per
135.000 euros, “sense comunicar-se ni publicitar-se”.c

20
20

INSTITUCIONS DE GESTIÓ EXCLUSIVA

En milers d’euros

Teatre Nacional de Catalunya

7.527
7.286

Biblioteca de Catalunya

6.943
6.703

Filmoteca de Catalunya

4.840
5.300

Arxiu Nacional de Catalunya

2.868
2.868

Arts Santa Mònica

3.214
3.067

Museus d’Arqueologia

5.880
Museus d’Història de Catalunya

6.851

3.509
3.598

Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

3.307
2.718

Centre de Restauració de Béns Mobles

1.054

1.924

Museu Nacional Arqueòlogic de Tarragona

944

1.872

Museu d’Art de Girona

1.356
933

* Filmoteca: reducció de l’arrendament
i manteniment de l’ediﬁci
** Museu d’Història de Catalunya: l’any
passat tenia partides corresponents
al tricentenari

FONT: Generalitat de Catalunya
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L’escola d’art de la Llotja és la més antiga d’Espanya

Una jove de 240 anys

SANDRA CAMPRUBÍ
Barcelona

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

D

os-cents quaranta anys
de vida converteixen la
Llotja en l’escola d’art i

La Llotja va néixer el 1775 de la
mà de la indústria tèxtil, com a
centre de formació per als dissenyadors de teles. Aviat va ampliar la seva formació a pintors,
escultors i arquitectes, fins a con-

Jaume Plensa o Joan Lao.
Els assistents a l’acte van recórrer a peu l’Itinerari 240+, des de
La Llotja fins al Museu del Disseny de Barcelona (DHUB), parant en deu punts de referència
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El

temps

respecta

Sant

Vicen

La Trencadansa
va tornar a ser, aquest dijous al migdia, un dels protagonistesde la festa major d’hivern de Prats
Prats de Llu.can~s

El ball de la Trencadansa va
tornar a set, juntament amb
els actes m6stradicionals,
el protagonista de la festa
major de Sant Vicen~ de
Prats, que dijous va viure la
jornada central. AI final el
temps va acompanyar i va
contribuir que la festa fos
llu’/da i concorreguda. Les
novetats de Ia jornada van
ser la participaci6, per primera vegada, de la banda de
l’Escola Municipal de MOsica
Josep Cirera en el seguici,
i tamb6la instal-laci6 dels
gegants del poble, el Vicen~
i l’A.gata, a Cal Bach,on s’exposaran.
La persona homenatjada
enguany per la seva estima i
col-laboraci6 en el poble de
Prats va ser Manel Bartrons
Fail6, de Cal Palilla, que el
passat mes de desembre va
complir 100 anys. Bartrons,
que sempre ha estat vinculat a Prats, ha participat en
diverses entitats i activitats,
com s6n la Penya del Llanto,
la Resid6ncia de Lurdes, el
FC Pradenc, la Creu Roja i els
Donants de Sang, els Voluntaris de Lurdes, la Fundaci6
Dr. Grau, la Parr6quia de
Sant Vicen~, la Coral Sant
Jordi, la Penya Blaugrana i
l’Ajuntament.
El nomde la persona
homenatjada es va donar a
con6ixer a la vigflia, durant
l’acte del preg6, que va
omplir la sala de Cal Bach.
El pianista pradenc Jordi
Armengol vafer un emotiu
preg6, en el qual va recordar
especialment la seva infantesa, la seva famflia i el pas per
l’Escolania de Montserrat.
Armengol, que 6s el pianista

Undels momentsemblem~ticsdel ball de la Trencadansa, que es va tornar a ballar aquest dijous al migdia, Sant Vicen~, dia central de la festa major

titular del Cor de Cambra
del Palau de la Mflsica, va
destacar la vitalitat cultural
i musical del sen poble, aixf
comla "riquesa creativa". El
pregoner va recordar el cinemaCasal Castells, les representations dels Pastorets i de
Ia Passi6, diferents concerts
i tamb6la Trencadansa i el
Contrap~s. AI final va interpretar, al piano, una sardana
dedicada al poble de Prats
que va compondre expressament per a l’ocasi5 per mostrar el seu agrgiment.
La festa major, que el cap
de setmana passat va tenir
ja els primers actes, encara
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continua. Aquest vespre, a
l’hora de tancar edici<5, s’estava celebrant la serenata, un
altre dels acres m6stradicionals, a c~rrec de l’Orquestra
Maravella.
De les diferents activitats
que se celebraran aquest
cap de setmana destaquen la
tercera edici6 de la cursa de
muntanya a pen La Fer6stec,
el concert de piano a c~rrec
del pradenc Sergi Costa iun
concert de gospel. E1 programa d’activitats es clour~ amb
el concert que oferiran els
grups Tumbaosi La Pegatina el proper dissabte 31 de
gener.

