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nesa Diagonal Mar, Cinesa Heron
ista, C. Maremàgnum, Comedia,
Icaria (VOSE) i Palau Balañà.

E ESTÁ NOÉ?. De T. Henkel i S. Mc-

manya-Bèlgica. 2015. ANIMACIÓ. 87
animals intenten trobar els seus cadurant el diluvi universal. C. Girona
nal, C. Diagonal Mar, C. Heron
nista i C. Maremàgnum.
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arts esCÈNIQues

MúsICa

MIGA. De François Ozon. Amb Ro-

Demoustier. 12 anys. França. 2014.
esprés de morir la seva millor amiga,
udar el marit de la difunta i la seva filla.
oir Floridablanca (VOSE).

SE POSÓ EN UNA RAMA A RERE LA EXISTENCIA. De Roy An-

r Andersson. 16 anys. Suècia. 2014.
Dos venedors d’articles de festa que
bandonada tenen tres trobades amb
OSE) i Verdi (VOSE).

RES: LA ERA DE ULTRÓN. De Joss

ert Downey Jr. 12 anys. EUA. 2015.
min. Stark crea un programa d’intelpreservar la pau, però el software es
u creador. Arenas Multicines, Bosnal, Cinesa Diagonal Mar, Cinesa
La Maquinista, Cinesa Maremàga (VOSE) i Palau Balañà.

Seguí, 1- 9. Tel. 93 567 10 70

ANDAMIENTO. D’Orson Welles.

i Dolores Costello. EUA. 1942. DRAe XX, uns aristòcrates es neguen a
temps. VOSE. 17.00.

ER CITIZEN KANE. De Thomas
pstein. EUA. 1995. DOCUMENTAL.
e sobre les dificultats que va trobar
tadà Kane. VOSC. 18.30.

ANGAI. D’Orson Welles. Amb Orson

rth. Apta. EUA. 1946. INTRIGA. 85
cata una dona casada amb un milioVOSC. 20.00.

Intens i cru monòleg
‘Mi relación con la comida’

20 €

Versus teatre - BARCELOnA

10-12 €

Igudesman & Joo
Huracà de música i humor
PaLau De La MúsICa - BARCELOnA

48-60 €

50%

Fins al 28 de juny / Consulteu horaris
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Dissabte 13 de juny / A les 19.00 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Després de culminar set mesos en cartell a Madrid, arriba a Barcelona
Mi relación con la comida, un espectacle d’Angélica Liddell que porta a
escena Esperanza Pedreño com a directora i actriu. L’espectacle és el
text de la insubordinació per excel·lència, de la rebel·lió en el seu
significat més ampli i dels gestos que desafien el totalitarisme. Aborda
amb cruesa la pobresa, les diferències de classe, els feixismes i els
genocidis. Després de la funció de demà, divendres, hi haurà col·loqui.

El cicle Simfònics al Palau presenta al Palau de la Música el recital A big
nightmare music, del duo Igudesman & Joo format per Aleksei
Igudesman i Richard Hyung-Ki Joo, dos virtuosos capaços d’unir
Mozart amb el pop, l’admiració tècnica amb el somriure. L’Orquestra
Simfònica del Vallès, sota la batuta del director Rubén Gimeno,
acompanyarà aquests dos singulars artistes. Música sense barreres,
sorprenent i refrescant per a tots els públics.
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MúsICa

esPaIs

N. De Diego Arsuaga. Amb Federico
s. Argentina. 2002. DRAMA. 94 min.
ood compra una locomotora, però
mpedir que la traslladin. 21.30.

ALLÈS. Can Jofresa, 85. Tel. 902 33

dg. www.cinesa.es. Astérix... C i cast.
no... Cast. i C. Poltergeist. D i 3D. A
aza al asesino. Cenicienta. Con la
ndo la nota... El maestro del agua.
Fast & Furious 7. Focus. Home...
ws. La canción del mar. La familia
aun. Lo mejor de mí. Losers. Mad
.. Perdiendo el norte. Son of a gun.
perpoli... Tomorrowland. ¡Upsss!...
ocios con resaca. Horns. Insidious:
os para ser una persona...

A. M. Claret, 8. Tel. 977 60 27 01. G.:
jcacinemes.cat. Tomorrowland.
sobrevivir a una... Suite francesa.
e Dios. Cómo entrenar... Astérix...
de la vida. Dando la nota... Babaijo. Chappie. Vengadores. D i 3D.
.. Mortdecai. nuestro último veraior Party. La oveja... Poltergeist.

otja, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.cia Shaun. Superpoli en Las Vegas.
aje más largo. Poltergeist. Mad
VO. La familia Bélier. Suite francea profesora de Historia. Hipócrates.
á noé? Dando la nota: aún más...

Concert d’anna roig
PLaça De L’esgLÉsIa - GUALTA
Demà, divendres, dia 5 / A les 22.00 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

14 €
20%

el monestir de nit
OfICINa De turIsMe - SAnT CUGAT
Dissabte 6 de juny / A les 22.00 hores
Reserva d’invitacions a www.tresc.cat

5€

gratuït

AAnna Roig i L’ombre de ton chien celebra el seu 10è aniversari al festival

El TR3Sc convida els seus socis a fer un recorregut nocturn al monestir
de Sant cugat del Vallès. Els participants descobriran les llegendes que
van tenir lloc a l’històric recinte i a l’acabar la visita provaran el pastís
d’origen medieval que els monjos prenien en ocasions especials.
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Ítaca, a l’Empordà, amb la gira Un pas i 10 i un pas, un espectacle
especial en què recordaran des de les seves primeres versions de la
chanson fins a les cançons més conegudes de la seva discografia.

VINs

arts esCÈNIQues

arts esCÈNIQues

. Verdaguer, 22. T. 938852403. www.
al asesino. nuestro último verano...

EL PEnEDèS

tra Senyora, 35-37. T. 600716688. Dv.:
Ds. i dg.: A cambio de nada. Dj.: Girl-

al Prim, 7. Tel. 93 890 24 13. Tomor-

GELTRÚ

cipal, 90. T. 938938103. www.cineción del mar. Losers. Astérix ... Too la nota: aún más alto. Mad Max.
va amiga. Minúsculos... Lecciones
s. Meñique y el espejo mágico.

AF. R. l’Onclet, 18. T. 902888300. G.:

cinemas.es. noche en el museo 3...
... C. Candy. Divina pero... VisitanBeautiful boxer. Desacuerdo perpero... Spy game. The collector.

olas, 36. T. 902 170831. G.: dv. i vig.
ne.es. nuestro último verano en Esa... La oveja Shaun.Tomorrowland.
cia... Poltergeist. Mad Max: Furia...
al asesino. El maestro del agua. In¡Upsss! ¿Dónde está noé?

Blaumut, al
festival Vinya & art
CaVes eLyssIa - BARCELOnA

Demà, divendres / 21.30 h
Entrades, a www.tresc.cat

15 €
15%

‘Penev’, teatre
de proximitat
saLa BeCkett - BARCELOnA

Els dies 5, 6 i 7 de juny
Entrades, a www.tresc.cat

18 €
12 €

‘el crèdit’, de
Jordi galceran
teatre De saLt - GIROnA

Els dies 12 i 13 de juny
Entrades, a www.tresc.cat

20-28 €

15%

El grup presentarà El primer arbre del bosc, i
hi haurà productes enològics i gurmet.

Història de la venjança sense escrúpols d’un
home després de la mort de la seva mare.

Pere Ponce i Jordi Boixaderas són un banquer
i un client que demana un crèdit.
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El debat al voltant del canvi de la llei d’Enjudiciament Criminal

Adéu a la condemna de TN
Tot detingut s’ha de tractar amb dignitat, però cal vetar les imatges?

E
JAVIER RICOU

l Govern central
acaba de fer un pas,
per mitjà de la co
missió de Justícia,
per posar fi a la
condemna de tele
notícies. Entesa aquesta condemna
pel missatge que transmeten imat
ges de detinguts –encara no jutjats
i, per tant, sense sentència ferma–
en la qual els arrestats apareixen
emmanillats sense que existeixi un
risc evident de fuga, amb els panta
lons caiguts en haverlos tret el cin
turó sense indicis tampoc d’autole
sióoportantbossesd’escombraries
en les quals algú ha posat les seves
pertinences personals. Aquesta va
ser la foto, per exemple, dels detin
guts el 2009 pel cas Pretòria, un
tràngol que algun dels seus prota
gonistes, com Lluís Prenafeta, re
cordaven encara aquesta setmana
(alacomissióparlamentàriadelcas
Pujol) com una experiència “humi
liant”.
La proposta de la comissió de
Justícia, que ha fet aquest pas a ins
tàncies de CiU, pretén reformar la
llei d’Enjudiciament Criminal amb
l’adopció de mesures que respec
tin la imatge i intimitat dels detin
guts. Fins ara no hi ha cap norma
sobre això. El tracte a un arrestat
depèn de les ordres del comanda
ment policial al càrrec de l’opera
ció. I no és el mateix emmanillar
una persona amb les mans per da
vant que ferho per darrere de l’es
quena. Si s’opta per la segona opció
es transmet una imatge de més pe
rillositat que si les mans estan per
davant, la qual cosa proporciona al
detingut una llibertat de movi
ments més gran.
El moment triat per a aquesta
proposta de reforma potser no si
gui el més oportú –les detencions
de polítics per corrupció es re
peteixen gairebé cada dia en aquest
país–, però si que és hora, coinci
deixen jutges, catedràtics de Co
municació Política i professors de
Dret Constitucional, d’abordar
aquest tema. L’únic recel, en el qual
també coincideixen aquests ex
perts en la matèria consultats per
La Vanguardia, és que aquesta re
forma“amaguésintencionsocultes
com la de limitar el dret a la infor
mació”.
En principi, la proposta del
Govern espanyol, que es va aprovar
amb 23 vots a favor, 14 en contra i
dues abstencions, no aniria més
enllà de preservar “els drets consti
tucionals a
l’honor, la in
timitat i la imatge de les persones
en el moment d’una detenció”. Per
aconseguir aquest propòsit n’hi
hauria prou amb dictar ordres molt
clares sobre això als encarregats
dels arrestos. I és que actualment,
considera Joaquín Urias, professor
de Dret Constitucional de la Uni

Detencions
amb pedigrí

Rodrigo Rato
L’exvicepresident del PP i de
Bankia ha estat l’última vícti
ma d’un arrest exhibicionis
ta. La mà d’un agent al seu
clatell mentre entra en un
cotxe policial destil∙la una
dosi de perillositat

Luis Bárcenas
L’extresorer del PP ha estat
víctima de la pena del teleno
tícies, però després de sortir
de la presó, lluny d’acovardir
se, ha mantingut una actitud
altiva davant els mitjans

Dominique StraussKahn
L’expresident de l’FMI mai
no ha sortit a la premsa
francesa amb les mans em
manillades. Aquesta foto
està prohibida per una llei
que data de l’any 2000

Fèlix Millet
Qui va ser màxim responsa
ble del Palau de la Música va
evitar, en un primer moment,
l’exhibició davant els mitjans
en l’eludir l’arrest amb
una confessió i penediment

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

versitat de Sevilla, “la manera com
es traslladen els detinguts a Espa
nya és, sovint, molt humiliant”.
“Cal –afegeix Urias– tractar els de
tinguts (a tots, no només els polí
tics)ambrespectealasevadignitat.
El fet que encara no està condem
nat augmenta aquesta necessitat.
Noestractadeprohibirques’infor
mi de les detencions, sinó de res
pectar la dignitat dels ciutadans
acusats”. Aquest professor de Sevi
lla considera que “potser de vega
des no sigui tant qüestió d’ocultar
els seus rostres, sinó que les forces

de seguretat mostrin un respecte
general per les persones amb qui
tracten: des de no tutejarles fins a
no utilitzar força innecessària (ar
rossegar literalment els detinguts
durant els trasllats), passant per no
emmanillarles si no és impres
cindible”.
Joaquín Bosch, president de
Jutges per a la Democràcia, coinci
deix amb el professor de Dret
Constitucional: “Les detencions
s’han de practicar de manera que
no atemptin mai contra la pre
sumpció d’innocència”. PereOriol

Costa, catedràtic de Comunicació
Política de la Universitat Autò
noma de Barcelona, considera, per
la seva banda, que per posar fi a la
pena de telenotícies per aquestes
imatges de detencions, de vegades
vexatòries i d’altres despropor
cionades per desplegaments
policials desmesurats, “n’hi hauria
d’haver prou amb regular el com
portament de jutges i policies”.
Emmanillar, per exemple, una
persona de vuitanta anys que mai
no ha estat detinguda abans no té
cap sentit, quan no hi ha el mínim
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FA M OSOS
E N T R E R E I X ES :
L ES AC T I T U D S

risc de fuga, diuen aquests experts.
Costa, conscient del dany, en
ocasions irreparable, que pot cau
sar sense límit de temps una
d’aquestes fotos o vídeos, proposa
més contactes “entre judicatura i
mitjans de comunicació per acor
dar normes concretes com la de no
tornar a utilitzar, passat el moment
informatiu d’aquestes imatges,
aquest material com a arxiu”. En
cas contrari, aquesta pena de tele
notícies es repetirà una vegada i
una altra en el futur.
Joaquín Bosch recalca que “els
jutges mai no donen ordres als
agents de com han de practicar una
detenció”. Una cosa que va quedar
molt clara amb alguns dels arres
tats, el 2009, pel cas Palma Arena.
En aquest cas va ser el policia en
carregat d’aquestes detencions el
que va ordenar compartir un grilló
per cada dos imputats. Van ser em
manillats mà dreta amb mà dreta,
mesura considerada llavors com
vexatòria ja que aquests detinguts
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Isabel Pantoja, somrient pel seu permís carcerari

Isabel Pantoja o Ortega Cano ha propiciat imatges poc vistes a la
presó. Tots dos s’han mostrat més somrients que mai a les seves
sortides per permisos (la qual cosa s’interpreta com un intent
per transmetre enteresa) després de moltes penes de telenotícies.

amb prou feines podien caminar
amb normalitat quan van passar
per davant d’un núvol de càmeres
de televisió i fotogràfiques. És el
que el president de Jutges per a la
Democràcia denomina “detenci
ons exhibicionistes”.
Però tant Costa com Joaquín

En l’actualitat
cada comandament
policial decideix pel
seu compte com
practica una detenció
Bosch insisteixen que aquesta re
formaproposadaperlacomissióde
Justícia “mai hauria de degenerar
en una trava a la llibertat d’infor
mació”. El catedràtic de Comuni
cació Política de la Universitat Au
tònoma no amaga el seu recel al fet
que “aquesta és una mesura reacti

va –i això sempre és sospitós– que
arriba després de la detenció de
RodrigoRato,alseudiadirigentdel
Partit Popular”. I considera,
així mateix, sospitós que aquest
partit “s’hagi valgut d’una majoria,
queavuijanoté,perdonarsortidaa
la proposta”. Aquesta coincidència
també és recalcada per Bosch que
espera, tot i això, “que la pena de
telenotíciessiguiabolidaperatotel
món i no només els polítics detin
guts”.
Urias opina que “el Govern està
abordant aquest tema amb super
ficialitat” i no creu que aquesta
reformaincideixienunaltreaspec
te que a ell el preocupa molt més,
com són els judicis paral∙lels. “De
moment només parlem d’un man
dat genèric de preservar els drets a
l’honor, la intimitat i la imatge, sen
se més concreció. A França, per
exemple, la llei prohibeix repro
duir les imatges d’acusats emmani
llats i al Regne Unit simplement no
es diuen els noms dels detinguts”.c

El projecte de reforma legal pot xocar amb
el dret a la informació

Arrestats
sota secret

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

E

ls mitjans de comuni
cació no han de ser les
víctimes del canvi le
gal per garantir que es
respecten els drets constitu
cionals dels detinguts. Els im
pulsors de la reforma asseguren
que no es tracta de posar portes
al camp de la informació,
sinó d’evitar situacions vexa
tòries.
La pugna entre el dret a la in
formació i el dret a la intimitat
és permanent, però els jutges es
panyols tenen molt clara la prio
ritat del primer davant l’interès
públic d’un determinat fet. Hi
ha moltes sentències que en
aquest sentit imposen a les per
sones amb notorietat pública un
plus de projecció, considerant
que aspectes de la seva vida o la
seva trajectòria, que no tindrien
interès per a la societat si fossin
ciutadans corrents, adquireixen
rellevància precisament pel càr
rec o funció que han exercit o
desenvolupen.
En aquest sentit, la detenció
d’una persona amb rellevància
pública sempre serà notícia. El
perill de la norma ara aprovada
és que els que hagin d’aplicarla
s’extralimitin. Si algú amb la
projecció de Rodrigo Rato és de
tingut, ningú no podrà prohibir
la imatge de la seva conducció,
ni impedir la presència dels mit
jans de comunicació al lloc dels
fets. El que sí que es podrà evitar
són les escenes d’escometiment
a les persones quan entren o
surten de comissaries o palaus
de justícia. El sentit de la refor
ma ara iniciada és aquest, evitar
els excessos.
Els jutges, no obstant això,
hauran d’estar especialment
atents perquè no es posi en mar

xa la llei del pèndol i s’incorri en
una sobreprotecció de les per
sones sotmeses a investigació
judicial. La norma no regula les
detencions en secret. L’objectiu
del canvi legal en marxa és evi
tar les situacions denigrants. I
no s’ha impulsat pensant només
en els polítics.
Hi ha molts exemples d’expo
sicions i incidents en els trajec
tes als jutjats o a la presó que han
afectat persones la notorietat de
les quals deriva d’altres factors,
com la seva afinitat amb el paper
cuixé o la premsa del cor. Per a
tots ells, la vigent llei d’Enjudi
L’OBJECTIU

Els impulsors de
la reforma diuen que
es tracta d’evitar
sobreexposicions
ELS PRECEDENTS

El TC i el Suprem
han defensat
la primacia del dret
a la informació
ciament Criminal ja estableix
que la detenció i la presó provi
sional s’hauran de practicar en
la forma que “menys perjudiqui
el detingut o pres en la seva per
sona, reputació i patrimoni”.
El portaveu de justícia de
CiU, Jordi Jané, va subratllar
ahir que no es tracta d’impedir
que els mitjans de comunicació
informin dels fets, sinó de no
sotmetre els detinguts a una pe
nalitat suplementària. El porta
veu del PP, Rafael Hernando, ho
va descriure dient que es tracta
que la justícia no s’administri “a
les escaletes dels tribunals”.c

Ja no hi ha imputats,
sinó investigats
]Per evitar que les sospites d’implicació en un delicte es

converteixin en condemna anticipada, la llei ha canviat els
conceptes. Aquest és l’abans i el després de la reforma.
Imputat. Fins ara el jutge
cridava com a imputat a
qui pogués estar involucrat
en un delicte, perquè acudís
amb advocat. Però la garan
tia es va llegir com a acusa
ció anticipada.
Investigat. Aquest concepte,

JAUME SERRA.
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en teoria més neutre, substi
tuirà l’anterior, però amb
el mateix contingut de la
imputació.
Encausat. L’investigat pas
sarà a ser encausat quan
l’acusació es formalitzi en
el procés.
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CRiTICA DE CL~SSlCA

Els de
Moscou
Orquestab~larm6nlea
de
Moscou
Direcci6: Iuri Simonov
Lloci data: Palaude la Mfisica
(2/VI/2015)
JORGE
DEPERSIA
Arabla calguda del murde Berlfn tamb6se n’hananat testimonis importantsde la cultura del
segle XXcomeren aspectes de la
vida musicalde la Uni6Sovi6tica; les seres orquestres i directors d’acer. Noobstant alx6, queden encara visibles molts testimonis, i despr6s de la crisi que
van patir les grans orquestres
fusses, algunes, corn aquesta
Filharmbnica de Moscou que
ens visita (el dia 7 toca a L’Auditori), guardenmoltes de les seres ess6ncies. Creadael 1951, hi
conviuen dues generacions, la
que va participar en aquella vida
musical sovi6tica i la que hi ha
estat formada.
~;s unaaltra manerade fer mtlsica. Moscouno 6slaprincipesca
i gaireb6 burgesa del Mariinski
de Sant Petersburg, ni Simonov,
que des de fa anys la dirigeix,
l’estilitzat Gergiev.Ja des del
momentd’afinar, els de Moscou
deixen veure la seva pot+ncia. I
entocar la mtisica dels seus compositors mostrenque els va com
vestit a mida, despleguen gran
musicalitat per exemple en la
mfisica per a ballet, ess+nciade
la societat burgesatan vilipendiadapelr+gimsovi+tic, i que tot
i alx6 va ser atesa ambconsideraci6, doncserala seva tradici6.
Aquest cop els de Moscouens
van fer escoltar la Simfonianfim.
2 de Txaikovski, la seva imponent Serenataper a cordes en do
major, i una obertura delPrlncep
Igor, de Borodin. Emfa l’efecte
qu~l’altre prlncepIgor, l’exiliat
de La Consa~’aci6, no els cau
gaire simp/atic. Sdnamosd’un so
potent, claredat en la dicci6, imposen primers plans; els metalls
sdnefica~:os,i sobretotfan servir
el color en aquest repertori, que
per a ells ~s la sevarespiraci6.o
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PÁGINAS: 2

O.J.D.: 179919

TARIFA: 1250 €

E.G.M.: 198000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: BARCELONA

Ejemplares distribuidos con el patrocinio

US 4 DE JUNY DEL 2015
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 SANT ANDREU

 CIUTAT VELLA

 EIXAMPLE

 HORTA-GUINARDÓ

nada d’Educació per
Mobilitat Segura.

Festa del Comerç als carrers. Els comerciants de

Concert de cloenda dels
cors de barri. Més d’una

Comença la Festa Major
de Fort Pienc. Des d’avu ii

Grans obres de pian
la Vall d’Hebron. La

tivitat, dirigida als
s i nenes de les escoles
arcelona i organitzada
la Guàrdia Urbana, es
tza durant el dia d’avui
arc del Fòrum.

l’Eix de Sant Andreu surten
dissabte al carrer per exposar els seus productes i serveis. D’aquesta forma, els
diversos eixos comercials
es volen donar visibilitat.

trentena de cors, amb més
de mil infants i joves del districte de Ciutat Vella i del
barri del Besòs, participen
aquest diumenge en un concert al Palau de la Música.

fins al 14 de juny, el barri de
Fort Pienc es vesteix de festa major. El pregó d’enguany anirà a càrrec del periodista i veí del districte, David Balaguer (20.30 hores).

nista bosniana Aida Gav
va interpreta avui son
de Mozart i de Beethov
una selecció de preludi
Chopin al Casal de Barri
d’Hebron-Can Travi (19

NT MARTÍ

elona ofereix al Mobile metro
eroport si es queda fins al 2023

nt preveu un heliport i 29.000 places d’hotel a preu tancat en la proposta de nou
nada dimarts. També s’habilitaria un carril-taxi exclusiu per vehicles VIP

ter: @20m
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est text
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tenar de vehicles VIP.
Igualment, l’Ajuntament
garanteix als organitzadors
29.000 places d’hotel amb un
preu per habitació que durant els anys 2019 i 2020 només pujarà l’IPC espanyol,
amb un màxim del 3%.
La proposta de nou contracte també contempla que
Turisme de Barcelona formi
a 100 voluntaris que parlin
anglès, els quals treballaran
sense cap cost per l’organització a partir del 2016 a llocs
públics, hotels i zones annexes al congrés. En cas de materialitzar-se l’ampliació del
MWC, les dates de celebració
dels salons del 2019 i del 2020
estarien tancades i serien del
25 al 28 de febrer i del 24 al 27
de febrer, respectivament.

Reordenar el trànsit
El consistori també es
compromet a reordenar el
trànsit durant el saló als voltants de l’hotel Arts, així com
prioritzar el desplegament de
les darreres tecnologies per
a ciutat a xarxes de connexió a Internet de gran velocitat als recinme de
del 2016 tes firals, per tal d’evitat els
problemes de connectivitat
, fins el de la darrera edició.
L’oferta va ser rebuda per
PALAU
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GSM
el passat
dimarts
i ara es
xió de

Dos visitants miren els rellotges intel·ligents de l’estand de Samsung a la passada edició del Mobile.

Un congrés paral·lel per a nens

representació municipal
ser presents fent suport, a
cepció de la CUP. Colau va
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CÓRDOBA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 1846

TARIFA: 1384 €

E.G.M.: 16000

ÁREA: 527 CM² - 61%

SECCIÓN: CORDOBA

Miércoles 3 de Jun

3 Junio, 2015

JOSÉ MARTÍNEZ

Turistas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

La Mezquita enamora a Europa
● El monumento cordobés se coloca en el

puesto decimoséptimo de los lugares de
interés del continente y cuarto de España
Á. A. M.

La fama de la Mezquita-Catedral
sigue creciendo y también la admiración que despierta en los miles de turistas que la visitan. El
monumento cordobés se ha posicionado en el puesto número
cuatro de los lugares de interés
de España y en el número 17 de
Europa, según las votaciones de
los usuarios de la web de viajes
TripAdvisor.
Esto es resultado de las valoraciones y comentarios que los
usuarios de todo el mundo han
dejado en la plataforma durante
los últimos 12 meses. Monumentos de Granada y Sevilla también
se han colado en este listado.
“Un lugar diferente”, “Precioso
legado árabe” o “Arquitectura fabulosa” son algunos de los comentarios que los turistas han de-

jado en la web. Las cualidades de
la Mezquita afloran en frases como “Lugar imprescindible de conocer”, “No esperaba que me sorprendiera tanto como cuando lo
vi en directo, transmite algo especial nada más entrar”, “Un lugar
mágico e imprescindible para visitar”, “Es la tercera vez que la visito y cada vez salgo más encantada”, “Merece la pena pasar gran
parte de la mañana descubriéndola” o “Conjunto maravilloso”.
España se encuentra entre los
primeros puestos a nivel internacional de las votaciones de TripAdvisor. De hecho, en esta tercera edición de los premios Travellers’ ChoiceTM se ha premiado un total de diez sitios de interés españoles, de los cuales cuatro han sido reconocidos con galardones a nivel europeo y mundial. Andalucía ha sido la comu-
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nidad autónoma más premiada
de España, con un total de cinco
ganadores.
La Alhambra de Granada ha sido elegida como el decimocuarto mejor lugar de interés del
mundo, séptimo de Europa y segundo de España. Le sigue la
Mezquita-Catedral, que este año
se coloca en el puesto decimoséptimo a nivel europeo y cuarto nacional. Para finalizar, en el ranking nacional destacan también
la Plaza de España (quinto), el
Alcázar (sexta) y la Catedral (noveno) de Sevilla.
Este año, los premios reconocen a más de 712 sitios de interés
en todo el mundo, incluyendo listados en África, Asia, Caribe, Europa, Sudamérica, Pacífico Sur y
EEUU. Los ganadores se han determinado utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y la calidad de los comentarios para los sitios de interés del
mundo, durante un período de
12 meses, según explicó la web
de viajes.
Según una encuesta realizada
entre los usuarios de TripAdvisor

en España, visitar los monumentos al viajar a un destino es importante o muy importante para
un 87% de los encuestados.
Otros sitios de interés españoles premiados han sido la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que destaca en esta edición con el primer puesto a nivel
europeo y nacional y el quinto a
nivel mundial. Asimismo, la Casa Batlló, también de Barcelona,
se sitúa a nivel europeo con el
puesto decimosexto y tercero de
España. El ranking nacional lo
completan el Palau de la Música
Orfeo Catalana (Barcelona), el
Palacio Real de Madrid y el Acueducto de Segovia.
TripAdvisor añade que los
usuarios rusos destacan frente a
otras nacionalidades a la hora de
valorar los sitios de interés españoles. De hecho, lideran las mejores valoraciones en lugares como la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Casa Batlló y el Palau de
la Música Orfeo de Barcelona, el
Palacio Real de Madrid y la Plaza
España, la Catedral y el Alcázar
de Sevilla.

