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bología política partidista».
Precisamente ayer, Sociedad Civil Catalana presentó ante la Junta
Electoral Central un informe en el
que acredita la existencia de 323
municipios donde la «estelada» luce
en edificios públicos.
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bación definitiva de la ley será necesario el apoyo de los dos tercios de la
Cámara catalana (90 diputados). Fuentes parlamentarias aseguran que CiU
y ERC se encomiendan a la CUP, ICV y
al «transfuguismo», es decir, a los diputados díscolos del grupo socialista.
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El fiscal pide embargar 15 sedes a
CDC y elevar la fianza a 6,6 millones
J. GUIL BARCELONA

El pasado 24 de abril Convergència
(CDC) anunciaba la venta de su sede
central, sita en Barcelona, afectada por
la fianza de responsabilidad civil de
3,2 millones de euros que el juez del
caso Palau de la Música exigió hace
tres años al partido de Artur Mas. El
motivo fue que se financió irregularmente con comisiones por obras públicas que Ferrovial le pagó a través de
falsos patrocinios a la entidad musical. Desde CDC se jactaron de que si
habían podido vender la sede –valo-

rada en 12,3 millones de euros– al Grupo Platinum de Honk Kong era «porque no estaba embargada» por el caso
Palau. De hecho, técnicamente la escritura de la sede había sido depositada como garantía para la fianza.
El partido anunció que para volver
a cubrir la fianza depositarían como
garantía otras 15 sedes locales, en sustitución de la central vendida. Pero el
perjuicio patrimonial al partido será
mucho más, el doble. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del
caso Palau que embargue los 15 loca-
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les que CDC presentó para cubrir la des para evitar que el partido pueda
fianza y, además, ha solicitado que ésta venderlas, como ocurrió con la sede
ascienda de 3,2 a 6,6 millones de eu- central.
ros. Esa es la cantidad de dinero fruAdemás, su petición llega tras consto de comisiones ilegales que tanto el tatar que las 15 sedes aportadas por
juez instructor como el fiscal conclu- CDC tienen un valor de 3,6 millones de
yeron que recaló en CDC a
euros, superior a la fiantravés del Palau.
za actual pero insuficienComisiones
El coordinador de régite para cubrir los 6,6 miLa caución es
men interno de CDC, Franllones defraudados. Y muy
cesc Sánchez, afirmó ayer
por el cobro de inferior a los 12,3 millones
a ABC que la nueva peti- comisiones por con los que estaba valoración del fiscal no tiene senobras pública da la sede central.
tido «porque en tres años
Pero la cosa podría emno se ha pedido aumentar
peorar aún más para CDC.
la fianza», la atribuyó a su afán de «bus- Si el juez acepta la petición del fiscal
car un titular» y anunció que el parti- Anticorrupción de aumentar la fiando se opondrá a esta solicitud.
za, el partido no podrá cubrirla con las
En un escrito enviado al juez, el fis- 15 citadas sedes. De resultas, se vería
cal Emilio Sánchez-Ulled argumenta obligado a ver embargadas más sedes
que es necesario embargar las 15 se- o a cubrir la fianza con más dinero.
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El fiscal demana embargar ara 15 seus de CDC
R.M.
BARCELONA

El cas Palau de la Música va irrompre de nou ahir, a les portes de la
campanya de les eleccions municipals, amb la decisió de la Fiscalia de
demanar que s’elevi a 6,6 milions
d’euros la fiança imposada a Convergència i que se li embarguin els
15 locals que el partit ha ofert al jutge com a aval per la seva responsabilitat civil en l’afer. Inicialment, el
jutge va imposar a CDC una fiança
de 3,2 milions, pel presumpte cobrament de comissions il·legals de
la constructora Ferrovial a través
del Palau de la Música, i el partit va
fer-hi front aportant com a aval la
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CDC s’ha venut la seva seu del
carrer Còrsega de Barcelona. ACN

seva seu central, al carrer Còrsega
de Barcelona, ara venuda a un grup
inversor de Hong Kong. En substitució d’aquest aval, CDC va oferir al
jutge 15 locals repartits per tot Catalunya valorats en 3,6 milions. En
cas que el jutge accepti elevar la fiança a 6,6 milions, aquestes 15 seus
no serien suficients com a aval.
A CDC no veuen cap motiu per
elevar la fiança a 6,6 milions. Fonts
del partit acusaven el fiscal de “buscar un titular” amb l’hipotètic embargament de les seus del partit. La
petició del fiscal, esgrimeixen a
Convergència, es basa en un escrit
d’acusació de fa dos anys que “ja no
val”. En el seu moment, el jutge no
va arribar a decretar l’embargament
de la seu de Còrsega.e
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La Fiscalia insta a embargar 15 seus de
CDC per cobrir 6,6 milions de ﬁança
 Sol·licita duplicar la xifra imposada a la formació per lucrar-se suposadament de l’espoliació del Palau de la Música
ACN

BARCELONA | EFE/DdG

La Fiscalia ha demanat duplicar
ﬁns als 6,6 milions la ﬁança imposada a CDC per lucrar-se suposadament de l'espoliació del Palau
de la Música i embargar els quinze locals que la formació ha ofert
al jutjat en substitució de la seva
seu central, que ﬁns ara ﬁgurava
com a aval de la seva responsabilitat civil. Segons van informar
fonts judicials, el ﬁscal Anticorrupció ha remès un escrit al jutge
que investiga l'espoliació del Palau
de la Música, en què sol·licita que
ordeni embargar les quinze ﬁnques valorades en 3,6 milions que
CDC ha ofert ara com a ﬁança, una
vegada emparaulada la venda de
la seva seu central a Barcelona.
El passat 24 d'abril, la formació
nacionalista va anunciar la venda
de la seva seu corporativa, situada
al carrer Còrsega de Barcelona, a
un grup inversor de Hong Kong, i
va assegurar que havia dipositat altres béns immobiliaris al jutjat
com a garantia de pagament de la
ﬁança de 3,2 que inicialment li exigia el jutge instructor. La formació,
que la Fiscalia demana condemnar com a responsable civil a títol
lucratiu del saqueig del Palau de la
Música, va dipositar la seva seu
central, valorada en 12,3 milions
d'euros, com a aval de la ﬁança que
se li exigia, però el jutge mai no va
arribar a decretar l'embargament
de la ﬁnca. En un escrit tramès al
jutge, la defensa de CDC ha ofert
com a garantia de la ﬁança quin-

ELS DETALLS

LA DISTRIBUCIÓ
CDC ofereix, entre d’altres, el
local de Figueres com a garantia
La defensa de CDC ha ofert
com a garantia de la fiança
quinze locals propietat de la formació
repartits per tot Catalunya. Un d’aquests espais es troba a la ciutat de
Figueres.



ze locals propietat de la formació
repartits per tot Catalunya: Amposta, Barcelona, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades,
Lleida, Mataró (2), Móra d'Ebre,
Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa i Sant Feliu de
Llobregat. El partit del president de
la Generalitat, Artur Mas, va enviar
aquest escrit al jutge el passat 16
d'abril, vuit dies abans d'anunciar públicament la venda de la
seva seu central de Barcelona.
Certificat de taxació
CDC va adjuntar a l'escrit un certiﬁcat de taxació d'aquests quinze
immobles, el valor dels quals oscil·la entre els 569.626 euros, en el
cas de la seu de Lleida, i 142.326
euros, en la de Sant Boi de Llobregat. L'embargament d'aquests
béns, en el cas que el jutge així ho
acordi, implicaria que CDC no
podria vendre les seus dipositades
en garantia sense l'autorització
judicial, a diferència del que ha

Seu nacional de CDC al carrer Còrsega de Barcelona.

Si el jutge estima el
plantejament de la Fiscalia,
les 15 seus aportades per CDC
com a aval serien insuficients

ocorregut amb la seva seu principal del carrer Còrsega de Barcelona.
Inicialment, el jutge instructor
del cas Palau va ﬁxar a CDC una
ﬁança de 3,2 milions d'euros pel
presumpte cobrament de comis-

sions de la constructora Ferrovial
a través del Palau de la Música, a
canvi de l'adjudicació d'obra pública durant els governs de Jordi
Pujol. Això no obstant, en acabar
la instrucció del cas, el magistrat va
elevar a 6,6 milions d'euros la
suma que presumptament CDC es
va embutxacar de Ferrovial en
concepte de comissions il·lícites,
quantitat que la Fiscalia exigeix a
la formació nacionalista com a
responsable civil a títol lucratiu en
el seu escrit d'acusació del cas
ACN

La llei electoral
catalana supera el
debat a la totalitat
 El text no aconsegueix
la majoria de dos terços
necessària per aprovar-se
de forma definitiva
BARCELONA | EFE/DdG

La Llei Electoral catalana va superar ahir el debat a la totalitat al
Parlament, en ser rebutjades les
quatre esmenes que la qüestionaven, però sense que el text inclogui un sistema electoral concret
i sense que hi hagi ara mateix la
majoria de dos terços necessària
per aprovar-la deﬁnitivament. Els
vots conjunts de CiU i ERC van ser
suﬁcients per rebutjar les esmenes
a la totalitat de PSC, PPC, ICV-EUiA
i Ciutadans (C's), les tres primeres

amb text alternatiu. El text de la llei
electoral que va superar el debat a
la totalitat és el sorgit de la ponència redactora amb el suport de
CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP, encara que posteriorment Iniciativa
va presentar una esmena a la totalitat. En l'articulat que serà debatut en comissió ﬁguren aspectes
innovadors com la Sindicatura
Electoral –que substitueix la junta electoral–, les incompatibilitats
o la regulació informativa en les
campanyes, però no inclou el sistema electoral.

La votació, ahir, de les esmenes a la totalitat a la Llei electoral.

Les novetats
Els grups proposants van pactar
inicialment un sistema pràcticament idèntic al previst a la Llei Orgànica de Règim Electoral Gene-

ral però amb la diferència que per
primera vegada s'introdueixen les
llistes desbloquejades, si bé ﬁnalment van optar per deixar en blanc
el títol tercer de la llei destinat a in-
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Entre les novetats que preveu
el text, figura l’obligació
dels partits de retirar la
propaganda electoral

cloure el model, a ﬁ d'afavorir el
consens. La intenció, van explicar
els portaveus d'aquests grups, és
que el sistema sigui incorporat a
través d'esmenes parcials durant el
debat en comissió.
Entre les novetats que preveu el
text ﬁgura l'obligació dels partits de
retirar la propaganda electoral
després dels comicis, l'establiment d'un «mailing» conjunt i
una nova regulació del vot antici-

Palau. Per adequar la quantitat
dipositada com a ﬁança al jutjat
amb la qual li sol·licita en el seu escrit d'acusació, la Fiscalia ha ampliat ara ﬁns als 6,6 milions la
suma exigida a CDC amb la ﬁnalitat d'assegurar la responsabilitat
civil que pugui derivar-se d'una
eventual condemna. Si estima el
jutge el plantejament de la Fiscalia, les 15 seus aportades per CDC
com a aval serien insuﬁcients per
garantir la seva responsabilitat civil.
pat. Les esmenes a la totalitat del
PSC i d'ICV-EUiA van ser rebutjades amb els vots conjunts de CiU,
ERC i la diputada no adscrita Marina Geli, l'esmena del PPC també
ha estat rebutjada pels mateixos
grups i l'abstenció d'Iniciativa i la
CUP, mentre que la de C’s va ser rebutjada per tots els altres grups.
Des de CiU, Lluís Maria Corominas va dir sentir-se orgullós del
text sorgit de la ponència després
de 35 reunions mentre que el diputat d'ERC Roger Torrent va demanar acostar la política a la ciutadania dotant-la amb instruments
innovadors i va destacar com grans
avenços les llistes desbloquejades i que els candidats estiguin obligats a residir en les circumscripcions per les quals es presenten.
Per part del PSC, Celestino Corbacho va lamentar que es perdi
una altra oportunitat per aprovar
una llei electoral. El PPC va indicar que «a CiU i a ERC el sistema
actual ja els va bé» mentre que ICVEUiA va valorar els avenços de la
llei. C’s va lamentar les «presses»
en tramitar la normativa i la CUP
va rebutjar el sistema alemany.
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El fiscal pide embargar 15 sedes
de Convergència por el ‘caso Palau’

que actuaban como intermediarios. La constructora pagaba patrocinios a la entidad cultural y de
aquí salía el dinero hacia Convergència de tres formas diferentes, según el fiscal: entregas en
metálico a tesoreros del partido
–uno de ellos, Daniel Osàcar, está
imputado por este caso–, facturas
falsas por trabajos ficticios de empresas que habían trabajado para
el Palau y los convenios de colaboración con la fundación Trias
Fargas, afín a Convergència. Mas
anunció que esta entidad devolvería los 600.000 euros que obtuvo
con estos acuerdos al Palau de la
Música en varios plazos.
En declaraciones a este periódico, el coordinador de Régimen Interno y de Comunicación de Convergència, Francesc Sánchez, acusó a la Fiscalía de querer «buscar
un titular» con esta petición de embargo poco antes del inicio de la
campaña electoral y recordó que el
escrito de calificación de delitos y
penas del Ministerio Público, en el
que aparecen estos presuntos 6,6
millones de euros que se reclaman
al partido, formalmente no existe.
En este sentido, en junio pasado, la
Audiencia de Barcelona emitió un

Duplica hasta 6,6 millones la estimación de las supuestas comisiones que cobró el partido
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) podría tener que
avalar hasta 6,6 millones de euros
por su presunta responsabilidad en
el caso Palau. Así lo reclama la Fiscalía Anticorrupción, que ayer presentó una petición al Juzgado de
Instrucción número 30 de Barcelona, que investiga este caso de corrupción política, para que se embarguen los 15 locales que el partido de Artur Mas ha presentado
como aval en sustitución de su sede central de Barcelona, ya que la
vendió hace unas semanas.
El Ministerio Público considera
que la garantía de estos locales
cubre sólo unos 3,2 millones de
euros y afirma que el partido se
lucró con 6,6 millones por supuestas comisiones ilegales, a
cambio de adjudicación de obra
pública a través de los ex responsables del Palau de la Música. Por
eso, si la petición del fiscal Emilio
Sánchez Ulled prospera, Convergència deberá buscar una garantía de más de tres millones de
euros por este proceso.
Las fincas aportadas al juzgado
por el partido son sedes y locales en
Amposta, Castelldefels, Figueres,
Granollers, Capellades, Lleida, Móra d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa, Sant Feliu,
Barcelona y dos en Mataró. Hace
unas semanas Convergència remitió
al juez este listado de locales después de acordar la venta de su sede
central en Barcelona al grupo inversor Platinum, que opera desde Hong
Kong. El partido tiene previsto trasladarse en unos meses a otro inmueble situado en el paseo Sant Joan de
la capital catalana. Como tenía la sede en garantía ante el juzgado por el
proceso judicial y no embargada, el
partido pudo venderla, aunque presentó otros locales –que suponen un
valor por encima de los 3,2 millones
de euros– al juzgado.

La formación acusa
a Anticorrupción de
«buscar un titular»
en campaña electoral
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ayer, en la sesión de control al Govern en el Parlament. ANTONIO MORENO
«adecuarse al siglo XXI». Los dos edificios que
conforman la sede de Convergència y de la
federación de CiU suman 4.500 metros
cuadrados y se han vendido como oficinas sin
intermediarios y por iniciativa del partido, que
fue a buscar a los inversores. Convergència
adquirió la sede de la calle Còrsega a Enher en
1998. Pagó 625 millones de pesetas –unos 3,75
millones de euros– y en su momento ya generó
polémica: el PSC e ICV vincularon la operación
a presuntos favores políticos a las eléctricas.

PENDIENTES DEL TRASLADO
A UN NUEVO LOCAL
Convergència enmarcó el anuncio de venta de
su sede de la calle Còrsega de Barcelona en una
estrategia para reducir el gasto corriente global
del partido en un 30%. El coordinador de
régimen interno y comunicación, Francesc
Sánchez, explicó en rueda de prensa que la
reestructuración programada estaba orientada a
El magistrado pidió a las partes
que informasen sobre esta operación y la Fiscalía ha reclamado el
embargo de estos locales para evitar que Convergència los pueda
vender. Además, reclama al juez
que duplique la petición del dinero
de la garantía exigida a la forma-

ción como responsable civil a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de estos fondos.
En su escrito provisional, el fiscal considera que durante el último mandato de Jordi Pujol el partido presuntamente recibió comisiones ilegales a cambio de

auto en el que reabría la investigación tras estimar un recurso de la
Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, por lo que anuló
la apertura de juicio oral del juzgado. Tras varias diligencias, el juez
ordenó el archivo para varios acusados pero todavía no ha cerrado
formalmente de nuevo la causa, el
requisito previo para que la Fiscalía hiciese de nuevo su escrito de
petición de condena.
Por eso, el representante de
Convergència anunció que se
opondrán a la petición de la Fiscalía de embargar sus 15 sedes y
destacó que, de momento, se sigue
con la petición de avalar 3,2 millones de euros, como les dijo el juzgado en 2012.

adjudicar obra pública a una
constructora. En concreto, el Ministerio Público cree que se pedía
un 4% de esta obra, que iba a parar repartida entre un 2,5% a la
formación y el resto a los ex responsables del Palau de la Música,
Fèlix Millet y Jordi Montull, ya
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Los inversores que ayer aconsejaban huir
del mercado inmobiliario dicen ahora que
si no estás dentro ‘se va a pasar el arroz’.
El Banco de España acaba de confirmar
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‘‘ CAÍDA DE RODRIGO RATO ES
LA
NUESTRA MAYOR OBRA DE ARTE
Simona, la artista que con siete personas de
la calle creó #15paRato, nos cuenta cómo
ella, sobrina-nieta de Primo Levi, y su grupo
han tumbado desde la sombra al ex director
del Fondo Monetario Internacional. No sólo
fueron quienes llevaron al ex vicepresidente
con Aznar a los tribunales. También
sentaron en el banquillo a Blesa y Díaz
Ferrán. Por primera vez, el grupo da la cara
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El fiscal dcl
’caso Palau’pidc
el embargode
15 sedes de
ConvergOncia
JESOSGARC(A,Barcelona
La Fiscalia Anticorrupci6n ha
pedido al juez del caso Palau que
embargue los 15 inmuebles que
Converg~ncia (CDC) ha deposido para afrontar su responsabilidad civil. El fiscal tambi6n pide
que se incremente de 3,2 a 6,6
millones de euros la garantia exigida al partido.
Oioma 14
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Localdela agrupaci6n
localdeCiUenel distritodeGr~cia,Barcelona.
/ CONSUELO
BAUTISTA

El fiscal pide embargar 15 sedes
de Converg ncia por el ’caso Palau’
Exige aumentara 6,6 millones la fianza al partido por el cobro de comisiones
JESOSGARCiA
La Fiscalia Anticorrupci6n ha
pedido al juez del caso Palau
que embargue los 15 inmuebles
que Converg~ncia Democrhtica
de Catalunya (CDC)ha depositado comoava] para hater frente
a su responsabilidad civil en el
caso, segfln explicaron fuentes
de la investigaci6n a EL PA~S.
En un breve escrito, el fiscal
Emilio S~inchez Ulled tambi6n
pide que se incremente la garantia exigida al partido nacionalista de 3,2 a 6,6 millones.Esta flltima cifra corresponde alas comisiones ilegales que, presuntamente, recibi6 CDCa cambio de
la adjudicaci6n de obra pfiblica
durante el flltimo gobierno de
Jordi PujoL
En 2012, en plena investigaci6n del expolio del Palau de la
Mflsica perpetrado por F~lix Millet y Jordi Montull,el juez fij6
la responsabilidad civil de Converg~ncia en 3,2 millones y le
pidi6 una fianza. El partido nacionalista puso comoaval su sede central, situada en la c~ntrica calle de Cbrsega de Barcelona. El edificio, de 5.000 metros
cuadrados, estaba valorado en
12,3 millones de euros.
Hace apenas dos semanas,
los nacionalistas anunciaron
que habian vendido el inmueble
al Grupo Platinum, de Hong
Kong(no aclar6 por quE cantidad) para trasladarse a una nueva sede mils "funcional :C econ6mica" que tambi~n estar~ ubicada en el distrito del Eixamplede
Barcelona. CDCha podido vender el inmueble --en el que pot
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ahora sigue de alquile~ porque nunca lleg6 a set embargaLas sedes de CDC
do por el juez.
en el ~casoPalau"
E1 partido comunic6la venta
al titular del juzgadode instruc¯ 3,2 millonesde fianza.
ci6n nflmero 30 de Barcelona,
Enjulio de 2012,el juez del
Jos~ Julfin Garcia Eulate, y le
’casoPalau’declaraa
present6 una lista con una quinConverg~ncia
"responsable
civil a t(tulo lucrativo",pot
ce locales de distintas localidades. Segfin el informe entregado
habersebeneficiadocon el
pot CDC,esos inmuebles tienen
cobro de comisionesa
un valor estimado de 3,6 millocambiode la adjudicaci6nde
nes, que supera la responsabiliobra p6blica. Le imponeuna
dad civil exigida hace tres afios.
fianza de3,2 millones.
Los indicios hallados en la fa ............................
se final de la investigaci6n per¯ La sedeavala. AI d(a
mitieron descubrir que, en realisiguiente,el partido ponea
dad, la cantidad que acab6 en
disposici6ndel juzgadosu
las arcas de Converg~ncia fue
sedecentral, enla calle de
de 6,6 millones. En todo este
Cbrsega.
El certificado de
tiempo, sin embargo, no se ha
tasaci6nindica quesu valor
requerido al partido para que
es de12,3millones.
aumente la fianza iniciaL Eso ...........................
es, precisamente, 1o que ahora
¯ Enventa. El pasadoabril,
pide el fiscal anticorrupci6n
CDCanuncia que ha vendido
tras constatar que, a diferencia
su sede de Cbrsega, pero no
aclara pot quEcantidad,
de la sede central, los nuevos
inmuebles apenas cubren la ...........................
cantidad con la que supuesta¯ Nuevoslocales. CDC
mente se benefici6 el partido de
ponea disposici6ndel juez 15
Artur Mas. El fiscal argumenta
fincas por 3,6 millones:
que es necesario embargar las
Arnposta,Castelldefels,
sedes para evitar que el partido
Figueres,Granollers,Lleida,
pueda venderse otras sedes a su
Capellades,Matar6(2), M6ra
antojo.
d’Ebre, Reus,Tarragona,Sant
El coordinador de regimeninBoi de Llobregat, Tarragona,
Tortosa,SantFeliu y Grhcia.
terno de CDC,Francesc S~inchez, expres6 su perplejidad
por la petici6n del fiscal, que ve
"sin sentido" porque pudo ha- que el partido ha cubierto "con
berse adoptado hace tres afios.
creces" los 3,2 millones que se
"Ahora pide el embargo porque le han exigido de responsabilihemos repetido que nuestra se- dad civil con las nuevas sedes.
de no estaba embargada.Segura- "La petici6n no tiene sentido y
mente en esta decisi6n tienen es extempodtnea en relaci6n
que vet cuestiones electorales",
con el procedimiento", afirm6
lament6 S~nchez, quien record6 S~inchez quien anunci6 adem~is

que el partido se opondr~i a la
petici6n.
Segfin las conclusiones provisionales del juez y el fiscal del
caso Palau, la constructora Ferrovial logr6 suculentas adjudicaciones pflblicas (la Ciudadde
la Justicia, la linea 9 del metro)
durante el flltimo mandato de
Pu]ol (1999-2003) a cambio del
pago de comisionesilegales. Las
presuntas mordidas pagadas
por dos directivos de Ferrovial
(tambiEn imputados) suponian
el 4%del importe de la adjudicaci6n: el 2,5% iba supuestamente
alas arcas del partido nacionalista y el resto, a los bolsillos de
Millet y Montull pot hacer de
intermediarios. La constructora
camufl6 los pagos al partido
que se prolongaron basra
2009, con CiU:Ca en la oposici6n
en la Generalitat-- como"donaclones" al Palau.
La empresahizo llegar al partido los pagos por distintos medios. M&sde la mitad del dinero
ilicito se entreg6 a trav6s de los
extesoreros Carles Torrent (ya
fallecido) y Daniel Osficar, que
afronta una petici6n de siete
afios y mediode c~rcel y el pago
de una multa de 20 millones.
Las otras vias de entrada del dinero fueron las facturas falsas
de cuatro empresas al Palau de
la Mflsica pot trabajos ficticios
(1,2 millones) y los supuestos
convenios de colaboraci6n con
la fundaci6n Trias Fargas
(630.000 euros). La fundaci6n,
ligada a CDC,rue rebautizada como CatDemdespuEs de que los
Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau hace ya casi seis
afios, en julio de 2009.
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Drets humans Comença la mostra
de cine Salut, Drets, Acció, projecte
de Medicus Mundi Catalunya i
Farmacèutics Mundi, amb la
projecció de Cuanto ganamos,
cuanto perdimos, de J. Arcos i J.
Jarillo, amb debat posterior. Cinemes Girona. Girona, 175. A les
19.30 hores. Gratuït. Reserves a:
www.salutdretsaccio.org
Documental El cinefòrum del
centre cívic Fort Pienc programa
Pina, de Wim Wenders, sobre la
ballarina Pina Bausch. Plaça de
Fort Pienc, 4. 19.30 hores. Gratuït.
‘Tresors ocults’ Segueix aquest
cicle de pel·lícules recents amb Las
nieves del Kilimanjaro, de Robert
Guédiguian, seguida d’un col·loqui
dirigit per Eduardo de Vicente.
Cines Boliche. Diagonal, 508. A les
20.00 hores. 5 euros.
Curts Comença la primera edició
del festival de curtmetratges La nit
més llarga-Premi Pérez Giner, que
difondrà el talent de joves directors
del nostre país. Cinemes Girona.
Girona, 175. 21.30 hores.
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jecte amb la finalitat que fossin visitables. Ara és una de les seus obertes al públic del Museu d’Història de
Barcelona.
Santa Caterina és el segon mercat
més antic de Barcelona, després del
de la Boqueria, que es remunta al segle XIII. Es va assentar sobre el terreny del convent dominicà de Santa Caterina, que va ser enderrocat
entre 1837 i 1839, a causa de la desamortització dels béns eclesiàstics. Es
va inaugurar el 1848 amb coberta de
ferro i tancament perimetral, i això
el va convertir en el primer mercat
preparat perquè venedors i clients
poguessin suportar la pluja, la neu,
el vent, la calor i el fred.
Del vell mercat avui només es
conserven les portes d’entrada. Les
restes visibles del que va ser l’absis
de l’església de Santa Caterina estan
situades a la cantonada on hi ha els
carrers de Colomines i de Giralt el
Pellicer. H
33 Mercat de Santa Caterina. Avui:

Animació musical (10.00 i 13.00 h.).
Demà: ‘Juguem al carrer’ (17.30).
Dissabte: actes dia i nit.

conFerències
Viatges Les Charlas viajeras de
Viatges Tuareg compten avui amb la
participació d’Ignasi Rovira,
especialista en viatges fotogràfics.
Passatge de Mariner, 1 bis. 19.30 h.
Gratuït. Reserves: 93.265.23.91.

Fires
Biocultura El Palau Sant Jordi acull
fins diumenge la 22a edició d’aquest
saló dedicat als productes ecològics i
al consum responsable. Passeig
Olímpic, 5. De 10.00 a 20.00 hores.
Entrada: 6 euros.

homenaTges
Literatura Vuelan los abrazos, títol de
l’homenatge que La Casa Amèrica fa
a l’escriptor uruguaià Eduardo
Galeano, amb convidats especials i
coneixedors de la seva obra. Còrsega,
299. A les 20.00 h. Entrada lliure.

música
Europa El districte de l’Eixample
celebra el Dia d’Europa amb el
concert d’un trio de corda al saló de
plens. Aragó, 311. 18.30 h.
Primavera Sound Concerts gratuïts
(20.00 h) previs a l’inici d’aquest
festival a:
3La Fontana. Actuació de Zerschellt, Cala Vento i Las Ruinas.
Gran de Gràcia, 190.
3Federal Gótico. Música amb
Combray. Passatge de la Pau, 11.
Cambra Concert de l’Orquestra de
Cambra de Catalunya. Centre cívic
Urgell. Urgell, 145. 19.30 h. Gratuït.
Reserves: 93.453.64.80.
Jazz Actuació de Bernat Font Trio.
Centre cívic Can Deu. Plaça de la
Concòrdia, 13. 21.00 h. 5 euros.

Tarragona

Música Conferència concert sobre
Amadeu Vives ¿Figura contradictòria? de L’emigrant a Doña
Francisquita, a càrrec d’Antoni Ros
Marbà, amb la participació de la
soprano Elena Copons i el pianista
Francisco Poyato. Palau de la
Música. Sala d’assaig de l’Orfeó
Català. 19.00 hores. Gratuït.

circ

Salut Acaba el cicle de conferències Ciència Oberta al Barri,
organitzades per la Facultat de
Medicina de la UB, amb Per què ens
costa tant acabar amb la malària?
Desxifrant els secrets d’un paràsit, a
càrrec d’Alfred Cortés. Casanova,
143. A les 17.00 hores. Gratuït.

conFerències

Ateneu Barcelonès Revisitant
Palau i Fabre, amb Jordi Coca,
escriptor i director teatral. Canuda,
6. A les 19.00 hores. Entrada lliure.
Teatre Carme Tierz parlarà de
Barcelona, ciutat teatral. El passeig
de Gràcia va ser Broadway. Biblioteca Esquerra de l’Eixample. Urgell,
145. A les 19.00 hores. Gratuït.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Reus Comença la fira Trapezi amb
Cabaret, dirigit per Los Galindos,
presentat per Manel Escolano i amb
la música de la Banda Tasky. Parc
de Sant Jordi. 21.30 hores.

Girona
Sant Pere Pescador La renovació
de l’escola pública de l’Empordà a tot
Catalunya (1900-1939) i documental
Els mestres catalans, de la guerra a
l’exili, amb David Pujol, Rosa M.
Moret i Salomó Marquès. Casal
Cultural. Forn, 2. A les 20.00 hores.

Lleida
llibres
Humor gràfic Presentació de
Malvados e imbéciles. Los mejores
años de nuestra crisis, d’Alfonso
López. Cafè del Teatre. Roca
Labrador, 2 bis. A les 19.00 hores.
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El fiscal vol que
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El saqueig d’una institució cultural

El fiscal demana al jutge embargar
15 seus de CDC pel ‘cas Palau’
Anticorrupció reclama l’actuació després de la venda
de l’edifici que el partit va posar com a garantia

Convergència acusa la fiscalia de «buscar un
titular» i sol·licitarà que no s’apliqui la mesura
FERRAN SENDRA

J. G. ALBALAT
BARCELONA

E

l fiscal Emilio Sánchez
Ulled ha sol·licitat al jutge
que investiga el cas Palau
que embargui 15 seus de
Convergència Democràtica de
Catalunya. Anticorrupció reclama
la mesura després que el partit naci·
onalista hagi venut a un grup em·
presarial de Hong Kong l’edifici del
carrer de Còrsega que havia diposi·
tat com a garantia davant el jutjat
d’instrucció número 30 de Barcelona
per fer front a una presumpta res·
ponsabilitat civil pel desviament de
fons del Palau de la Música. Després
de conèixer l’escrit d’Anticorrupció,
fonts de CDC van acusar la fiscalia de
«buscar només un titular» i van
anunciar que presentaran al·
legacions de seguida que rebin la no·
tificació de la mesura, a la qual s’opo·
sen «perquè no s’ajusta a dret».
Convergència va entregar l’es·
criptura de la seva seu central com
a garantia per cobrir la fiança de 3,2
milions d’euros que li va imposar el
magistrat en concepte de «respon·
sabilitat civil a títol de partícip lu·
cratiu» pel saqueig de la institució
cultural. El fiscal, que en aquell cas
no va sol·licitar l’embargament, ara
sosté que el partit ha d’aportar més
béns, ja que les 15 seus no cobririen
els 6,6 milions d’euros de les supo·
sades «comissions il·lícites» a canvi
d’adjudicacions d’obra pública du·
rant l’últim Govern de Jordi Pujol
que CDC hauria cobrat de la cons·
tructora Ferrovial a través del Palau
de la Música, en l’etapa de Fèlix Mi·
llet i Jordi Montull com a màxims di·
rigents.
LLISTA DE LOCALS / Fa uns dies, el partit

va comunicar la venda de la seva seu
nacional al titular del jutjat d’ins·
trucció número 30 de Barcelona, Jo·
sé Julián García Eulate, i li va presen·
tar una llista de 15 locals i seus a di·
ferents localitats: Amposta,
Castelldefels, Figueres, Granollers,
Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra
d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat,
Tarragona, Tortosa, Sant Feliu de
Llobregat i el barri de Gràcia de
Barcelona. Segons l’informe entre·
gat per Convergència, aquests im·
mobles tenen un valor estimat de
3,6 milions, que supera la responsa·
bilitat civil exigida fa tres anys pel
magistrat.
Per un «error de càlcul» en la seva
estimació, el jutge va elevar de 5,1 a
6,6 milions d’euros la quantitat que
va acabar a les arques de Convergèn·

33 Façana de la seu de Convergència Democràtica al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer d’Astúries.

el local del carrer de Còrsega

Venda recent de la ‘nau nodrissa’
Convergència Democràtica de
Catalunya va anunciar el dia 24
d’abril que ha venut la seva seu
principal, ubicada al carrer de Còr·
sega de Barcelona. L’edifici, que era
l’aval que els nacionalistes van pre·
sentar al jutjat per fer front a una
possible responsabilitat en el cas
Palau, ha sigut adquirit per un grup
inversor de Hong Kong, Platinum
Estates.
La documentació amb què tre·
balla el jutge indica que la seu cen·
tral de CDC, que ocupa 4.500 me·
tres quadrats, té un valor de 3,6
milions d’euros. No obstant, els
convergents van evitar explicar els
detalls de l’operació amb la firma
asiàtica fins que no hagin comprat
un altre immoble.
Encara que els problemes judi·
cials que envolten alguns dels seus
dirigents i exdirigents no han sigut
aliens a la venda de la nau nodris-
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sa, Convergència va vincular oficial·
ment aquesta actuació a la refunda·
ció empresa pel partit, que finalitza·
rà amb un congrés a finals d’any, és
a dir, després del cicle electoral dels
pròxims mesos.

L’edifici, adquirit
pels nacionalistes el
1998 a l’elèctrica Enher,
l’ha comprat un grup
inversor de Hong Kong
«Convergència és un partit trans·
parent», va subratllar aquell 24
d’abril el secretari de règim intern
de la força nacionalista, Francesc
Sánchez. I d’acord amb aquesta pre·
missa, va afegir, la intenció de l’or·
ganització és adquirir ara un edifici

«en què sigui fàcil barrejar·se amb
la gent» i que permeti a més millo·
rar la «flexibilitat per organitzar
reunions de feina».
Tant Sánchez com la portaveu
de CDC, Mercè Conesa, també van
incidir en el punt que la futura seu
haurà de permetre, a més, una des·
pesa econòmica inferior al partit.
La intenció dels dirigents passa
per acollir·hi tant els consells naci·
onals, com les nits electorals, entre
altres actes.
Convergència va adquirir l’edi·
fici del carrer de Còrsega el 1998 a
l’empresa elèctrica Enher, ara ab·
sorbida per Endesa. L’operació es
va tancar per 625 milions de pes·
setes, quantitat que va obrir una
dura polèmica perquè alguns par·
tits de l’oposició, com Iniciativa,
van denunciar que CDC havia pa·
gat 100 milions de pessetes menys
del valor de taxació.

cia Democràtica, encara que en tot
aquest temps no s’ha requerit al par·
tit perquè augmenti la garantia di·
positada inicialment. I precisament
això és el que ara reclama el fiscal
anticorrupció després de constatar
que, a diferència de la seu central,
els nous immobles amb prou feines
cobreixen la quantitat amb què su·
posadament es va beneficiar CDC.
El fiscal argumenta que és necessa·
ri embargar les seus per evitar que
el partit es pugui vendre altres seus
com li sembli.
Segons les conclusions provisio·
nals del jutge i el fiscal del cas Palau,
CDC va resultar beneficiada del des·
falc del Palau, tant si es considera
que els diners rebuts provenien de
la institució cultural, cosa que cons·
tituiria un delicte d’apropiació in·
deguda, com si s’estima la hipòtesi
que aquestes entregues encobrien el
pagament de comissions de la cons·
tructora Ferrovial, cosa que, en opi·
nió del magistrat, suposaria un de·
licte de tràfic d’influències.
Aquests presumptes pagaments
de Ferrovial suposaven el 4% de l’im·
port de l’adjudicació d’obres com
la Ciutat de la Justícia i la línia 9 del
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Torredembarra
EXALCALDE
DONAT DE BAIXA
DANIEL MASSAGUÉ
J Convergència ha donat de
baixa de militància l’exalcalde de
Torredembarra (Tarragonès)
Daniel Massagué per encapçalar
la llista d’un altre partit per
a les eleccions municipals.
Massagué, que lidera la
candidatura d’Units per
Torredembarra, està imputat pel
jutjat número 1 del Vendrell per
diversos delictes contra la
hisenda pública comesos,
presumptament, mentre era
alcalde, raó per la qual va dimitir
a principis de juliol de l’any
passat.
LLISTES IMPUGNADES
J Situació judicial de l’exregidor
al marge, fonts de Convergència
van recordar ahir a Efe que els
estatuts del partit ressenyen tres
motius de baixa automàtica, i
que Massagué coneix: per mort,
per baixa voluntària o per formar
part d’una altra força política.
Ara bé, no és clar que l’exalcalde
de Torredembarra sigui el
candidat d’un altre partit perquè
les llistes estan impugnades per
detalls formals i solament queda
un recurs d’empara davant el
Tribunal Constitucional. Durant
la presentació d’Units per
Torredembarra, dimarts a la nit,
l’exalcalde va dir que sent els
colors de CDC i va assegurar
que desconeixia si el partit
prendria alguna mesura
contra ell.

metro de Barcelona. El 2,5% anava
suposadament a les arques del partit nacionalista, i la resta, se l’embutxacaven Millet i Montull per
fer d’intermediaris. La constructora hauria camuflat les entregues a
Convergència com a «donacions» a
la institució cultural.
ELS EXTRESORERS / Més de la meitat

dels diners il·lícits es van entregar a
través dels extresorers Carles Torrent (ja desaparegut) i Daniel Osácar, que s’enfronta a una petició de
set anys i mig de presó i el pagament d’una multa de 20 milions
d’euros per un delicte de tràfic d’influències i un altre de blanqueig de
capitals. Les altres vies d’entrada
dels diners van ser les factures falses de quatre empreses al Palau de
la Música per treballs ficticis (1,2
milions) i els suposats convenis de
col·laboració amb la fundació Trias
Fargas (630.000 euros), rebatejada
com a CatDem.
El pròxim mes de juliol ja es
compliran sis anys de l’esclat del
cas Palau, amb la irrupció dels Mossos d’Esquadra a la seu de la institució cultural. H
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33 Artur Mas respon a l’ecosocialista Joan Herrera, ahir, durant la sessió

ELABORACIÓ D’UNA REGLAMENTACIÓ PENDENT

La llei electoral sa
però segueix con
CiU i ERC permeten
que es tramiti la norma
però no té el consens
necessari
Els grups no cedeixen
i segueix la divisió al
voltant del sistema
de comptar els vots
RAFA JULVE
BARCELONA

L

a llei electoral catalana va
salvar ahir un escull que no
havia superat mai en 35
anys però segueix condemnada a acabar morint. CiU, ERC i la
no adscrita Marina Geli (71 escons
en total) van tombar les tres esmenes a la totalitat amb text alternatiu
que havien presentat el PSC, el PPC i
ICV-EUiA (la CUP s’hi va abstenir).
També va quedar rebutjada l’esmena de Ciutadans amb els vots de la
resta de forces, de manera que es va
confirmar l’admissió a tràmit de la
norma perquè sigui abordada en comissió. Serà després d’aquesta fase
–en què els grups poden fer noves
aportacions abans de la redacció final– quan se celebri la votació definitiva, al juliol. Encara que vistes les
discrepàncies al voltant del sistema
electoral que s’hauria d’implantar
caldria esperar un miracle perquè
s’aconseguissin els 90 diputats que
són necessaris per aprovar una llei
d’aquest calat.
El mecanisme per comptar els
vots en unes eleccions, que hauria de
ser el nucli central de la nova regla-

mentació, brilla per la seva absèn
en el text de la ponència subscrit p
CiU, ERC, la CUP i ICV-EUiA (malg
que aquesta després va presen
una esmena a la totalitat amb u
proposta alternativa). Sí que pa
per exemple de crear una sindica
ra electoral, de prohibir que es co
pagini el càrrec de diputat del Par
ment i senador, d’eliminar els bl
electorals als mitjans de comuni
ció públics, d’obligar que els par
mentaris estiguin censats en la c
cumscripció per la qual concor
per evitar llistes fantasma, d’es
blir el vot anticipat als ajuntame
la setmana prèvia a unes eleccion
Però, de fet, es tracta de qüestio
menors si es comparen amb el sis
ma electoral.

BRINDIS AL SOL / Al no incloure’s en

text admès a tràmit, a Catalunya
guiria regint la fórmula heretada
la llei electoral espanyola a l’hora
comptar vots, que penalitza zon
més poblades en favor d’altres pu
amb menys habitants. No obsta
tant CiU com ERC es van afanyar a
cordar que encara es pot debatre
bre aquesta qüestió. Un brindis
sol, perquè nacionalistes i repub
cans insisteixen que s’ha d’anar c
a la «proporcionalitat» però sen
abandonar la «territorialitat», m
tre que un segon bloc, format p
PSC, el PPC, ICV-EUiA i Ciutadans
clama que es busqui la màxim
d’«una persona, un vot» i, amb ll
geres variacions entre ells, ad
quen per un sistema de circumscr
ció única.
Darrere de tot aquest debat hi
l’àrea metropolitana de Barcelo
En aquesta demarcació, el vot d’
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Un tercer punt de la moció
sol·licita la presentació
d’un projecte de llei per reconèixer jurídicament les
víctimes dels camps nazis
i, conseqüentment, rehabilitar-les moralment i
econòmicament.
El Congrés, doncs, haurà de prendre posició l’endemà mateix que una delegació de l’executiu del PP
–encapçalada pel ministre
José Manuel García-Margallo– torni dels actes de
commemoració del 70è
aniversari de l’alliberament de Mauthausen, on
van ser deportats –amb el
vistiplau de Franco– bona
part dels republicans exiliats. És possible, però, que
aquesta moció no prosperi, tenint en compte les
continuades
negatives
tant del PP com del PSOE
a reconèixer jurídicament
aquestes víctimes. ■

E MEDI AMBIENT,
MINISTRATIUS,
R I 1 CONSERGE

ajuntament o en el web www.alella.cat

uds: fins al 15 de maig de 2015

Valor (euros)

Local comercial a Amposta......................230.374
Local comercial a Barcelona (c/Astúries) ...197.408
Pis a Castelldefels ...................................162.839
Local a Figueres....................................... 185.157
Local comercial a Granollers ....................367.152
Dos locals a Igualada............................... 195.731
Dos locals comercials a Lleida................ 569.626

Immoble

●
●
●
●
●
●
●

Valor (euros)

Local a Mataró....................................... 233.864
Local a Móra d'Ebre.................................182.112
Pis a Reus ................................................303.953
Local a Sant Boi de Llobregat..................142.326
Locals comercials a Tarragona ...............466.057
Pis a Tortosa............................................ 171.168
Pis a Sant Feliu de Llobregat................... 257.663

El fiscal vol embargar els 15
locals que Convergència ha
ofert d’aval pel cas Palau
a Anticorrupció, a més, demana al jutge que incrementi la garantia fins als 6,6
milions a El partit, que va vendre la seu de Còrsega, hi veu intencionalitat política
M. Piulachs / O.A.-Etxearte
BARCELONA

El cas de l’espoli del Palau
de la Música –amb la instrucció acabada i aturat a
l’Audiència de Barcelona,
perquè resolgui un recurs– entra en campanya.
El fiscal anticorrupció
Emilio Sánchez Ulled ha
sol·licitat al magistrat que
embargui els quinze locals
que Convergència ha ofert
al jutjat com a aval per la
seva responsabilitat civil
en la causa, a canvi de la
seu central del carrer Còrsega de Barcelona, que
acaba de vendre i que no
estava embargada.
El fiscal, a més, sol·licita
al titular del jutjat d’instrucció número 30 de Barcelona que incrementi la
garantia sol·licitada al partit i passi dels 3,2 milions
inicials als 6,6. I és que, en
acabar la instrucció, l’anterior magistrat del cas, Jo-
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La data

—————————————————————————————————

18.07.12

la responsabilitat civil a títol lucratiu de Convergència es
declara pel cas Palau i se li requereixen 3,2 milions d’euros.

sep Maria Pijuan, va elevar
fins als 6,6 milions d’euros
els diners que suposadament CDC hauria cobrat
de Ferrovial en concepte
de comissions il·lícites a
través de l’entitat cultural.
Convergència va comunicar, el 24 d’abril passat, al jutjat que en haver
venut la finca que constava com a garantia per cobrir la seva suposada responsabilitat a títol lucratiu, posava a la disposició
del jutjat un total de 15
finques, amb un valor de
3.665.434 euros. La ma-

La xifra

—————————————————————————————————

12,3

milions d’euros és la taxació
de la seu de CDC, al carrer
Còrsega de Barcelona, posada
com a aval i ara venuda.

joria són locals de l’estructura territorial del
partit. Per exemple, hi ha
la seu de Convergència a
Gràcia.
El magistrat del cas Palau, José Julián García de
Eulate, té ara l’última paraula per acceptar o no la
petició del fiscal i el que sollicitin les altres acusacions,
com ara la dels veïns, a més
de la defensa de Convergència, exercida per l’advocat
Xavier Melero.
CDC va acusar el fiscal
de buscar “un titular” a
quinze dies de les eleccions

municipals i va assenyalar
que es tracta d’una petició
que “jurídicament no té
sentit” tant pel que fa a la
quantia com a la nova demanda d’embargament.
Fonts del partit van remarcar que l’únic requeriment
que tenen del jutge és d’un
aval de 3,2 milions d’euros.
Una quantitat que superen
les 15 seus aportades com a
fiança i que –s’indica– han
estat taxades oficialment.
El partit veu excessiva la
petició del fiscal, que, segons recorden des del carrer Còrsega, és el mateix
que va ser designat per la
fiscalia general de l’Estat
per reforçar la tramitació
de la querella pel procés
participatiu del 9-N contra
Artur Mas, Joana Ortega i
Irene Rigau. Per això, i en
espera que el jutge es pronunciï, des de CDC avancen que s’hi oposaran i analitzaran si l’actuació s’ajusta a dret. ■
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El Fiscal pide que se
embarguen 15 sedes de
CDC por el ‘caso Palau’
La Fiscalía ha pedido que se duplique hasta los 6,6 millones la
fianza impuesta a CDC por lucrarse supuestamente del expolio del
Palau de la Música y que se embarguen los quince locales que la
formación ha ofrecido al juzgado
en sustitución de su sede central,
que hasta ahora figuraba como
aval. El fiscal Anticorrupción ha
remitido un escrito al juez que
investiga el expolio del Palau de
la Música, en el que solicita que
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ordene embargar las quince fincas valoradas en 3,6 millones que
CDC ha ofrecido ahora como fianza. El pasado 24 de abril, la formación nacionalista anunció la
venta de su sede corporativa, situada en la calle Córcega de Barcelona, a un grupo inversor de
Hong Kong. La formación, que la
Fiscalía pide condenar como responsable civil a título lucrativo
del saqueo del Palau de la Música, depositó su sede central, va-

lorada en 12,3 millones de euros,
como aval. La defensa de CDC ha
ofrecido como garantía de la fianza quince locales de la formación
repartidos por toda Catalunya:
Amposta, Barcelona, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra
d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa y Sant Feliu de Llobregat. El partido envió
este escrito al juez el pasado 16
de abril, ocho días antes de anunciar públicamente la venta de su
sede central de Barcelona.CDC
adjuntó al escrito un certificado
de tasación de estos quince inmuebles, cuyo valor oscila entre
los 569.626 euros, en el caso de
la sede de Lleida.

Pujol por delito fiscal y blanqueo
de capitales.
En el documento, el inspector
jefe a cargo de la investigación
desde el pasado octubre asegura
que, además de esta sociedad
«instrumental», habría utilizado
otra, Marway B. V., también domiciliada en
los Países
Bajos, para
7 Mayo,
2015
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«CASO PALAU»

Anticorrupción pide embargar 15 sedes de CDC
La Fiscalía
reclama que se
duplique la fianza
por el «caso
Palau» hasta los
6,6 millones

M. Pardeiro

BARCELONA- El «caso Palau»
golpeó ayer de nuevo a Convergència Democràtica, que arrastra
este presunto caso de corrupción
desde hace casi seis años. Hasta el
momento, CDC se había visto
obligada a depositar ante el juzgado 3,2 millones tras ser declarada
«responsable civil a título lucrativo» del saqueo del Palau de la
Música. Lo hizo presentando las
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escrituras de su sede central en la
calle Córcega, de Barcelona. Se da
la circunstancias de que CDC ha
acordado la venta de este inmueble (valorado en 12,3 millones) y
en su lugar ha presentado como
garantía quince sedes que el partido nacionalista tiene en diferentes localidades de Cataluña (valoradas en 3,6 millones). La Fiscalía
pidió ayer el embargo de estas
quince sedes de Convergència
tiene en Amposta, Barcelona,

Capellades, Castelldefels, Figueres, Granollers, Lleida, Mataró (2),
Móra d’Ebre, Reus, Sant Boi de
Llobregat, Tarragona, Tortosa y
Sant Feliu de Llobregat. La Fiscalía
pide, además, que la fianza por el
presunto saqueo se eleve a los 6,6
millones que el juez instructor
consideró que CDC se llevó en
comisiones irregulares por adjudicación de obra pública.
Para adecuar la cantidad depositada como fianza en el juzgado

con la que le solicita en su escrito
de acusación, la Fiscalía ha ampliado ahora hasta los 6,6 millones
la suma exigida a CDC con el fin
de asegurar la responsabilidad
civil que pueda derivarse de una
eventual condena. De estimar el
juez el planteamiento de la Fiscalía, las 15 sedes aportadas por
CDC como aval serían insuficientes para garantizar su responsabilidad civil.
El «caso Palau» investiga el sa-

ERA
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T

La sala Barts acull el cantant
i guitarrista Joan Miquel
Oliver en el marc del Guitar
Festival BCN. Després de la
dissolució del grup Antònia
Font, Oliver presenta el seu
nou disc en solitari, Pegasus.
L’acompanyen Jaume
Manresa al teclat i Xarli Oliver
a la bateria. 21 h. 20 euros.

n

Joan Miquel Oliver

Allisa Weilerstein, considera
da unes de les violoncel∙listes
revelació de la nova genera
ció, la nova Jacqueline du Pré,
debuta en solitari al Palau
de la Música amb un progra
ma exigent –Britten, Bach,
Golijoy i Kodály– que mostra
rà les seves diverses habili
tats. 20.30 h. 20 euros.

ter
n

Alisa Weilerstein

0 12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es
c

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

3D
sta
um

G

19.45 22.15
16.00
16.00

M

Palau Balaña Multicines 19.50 21.55
c Yelmo Cines Icaria
18.00 20.15 22.30

El nuevo exótico Hotel Marigold

REGNE UNIT. 2015. DIR.: JOHN MADDEN. INT.: DEV PATEL I MAGGIE SMITH.

RA POITRAS.

7 A

er del 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus electròuals algú assegurava tenir proves dels programes de vigilància
NSA.
114 min.
16.00

JEAN-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

12 A

iple del Jason, un jove ienix de 18 anys. Ell i els germans es
per robar un carregament de carbó.
94 min.
18.05
18.30

a una despedida

MANUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA I M. HERVÁS.

16 A

’amigues a la vintena, amb vides que no són el que esperaven
nts, decideixen organitzar un comiat de soltera inoblidable a la
nsable del grup.
97 min.
na 15.45 17.45
16.30 20.40
ar 16.00 18.05 20.10 22.15
3D 16.00 18.15 20.30 22.45
sta 16.00 18.10 22.25
um 19.50
18.05 22.15
cines 15.55 18.00

anisme nociu

ALBERT SANFELIU.

7 A

mental que va més enllà de la denúncia. Dóna a conèixer la coegitimitat de la democràcia i distorsiona el mercat. Ofereix testis seves denúncies.
104 min.
20.00

DIR.: ZERESENAY BERHANE MEHARI. INT.: M. GETNET.

12 A

tres hores d’Addis Abeba, una adolescent de 14 anys anomenascola caminant quan un grup d’homes a cavall l’envolten en un
.
96 min.
16.05 18.05 20.05
16.10 18.15 20.25 22.30

ernos

SÉBASTIEN BETBEDER. INT.: V. MACAIGNE I B. BOUILLON.

G

7 A

nys, l’Arman decideix que és el moment de canviar la seva vida.
ssabtes va a córrer al parc, decideix deixar de fumar i es proposa
a.
93 min.
18.00

banda de música, Nirvana.
c Yelmo Cines Icaria
19.50
APTA

Comèdia dramàtica: El nou exòtic Hotel Marigold és el somni expansionista del Sonny. No obstant això, li exigeix més temps del qual disposa.
123 min.
Cinesa Diagonal
22.15

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia
Interior per educar una tribu de pastors nòmades.
118 min.
Cinesa Diagonal Mar 17.00

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. . MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

Thriller: Un programador de 24 anys té l’oportunitat de participar en un experiment en
el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial autèntica del món. 108 min.
c Yelmo Cines Icaria
22.35

Fast & Furious 7

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

16 A

Acció: Deckard Shaw esdevé el pitjor perill de Dominic Toretto i la seva família quan
busca venjança per la mort del seu germà.
137 min.
Arenas de Barcelona 21.50
Bosque Multicines
22.00
Cinesa Diagonal
19.45 22.20
Cinesa Diagonal Mar 16.20 19.00 21.50
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.50 21.45
Cinesa La Maquinista 16.00 19.00 22.00
Cinesa Maremàgnum 16.30 19.20 22.00
Glòries Multicines
19.30 22.05
c Yelmo Cines Icaria
19.30 22.15

Felices 140

ESPANYA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ I A. DE LA TORRE.

Focus

16 A

Comèdia:UnadonadelpassatdelNick,unestafadorveterà,tornaalasevavidaperdestrossar el seu últim pla posant en pràctica tot el que va aprendre amb ell. 104 min.
Cinesa Diagonal
22.50
Cinesa Diagonal Mar 22.15
Cinesa La Maquinista 22.15
Cinesa Maremàgnum 20.10
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G seu talent per a

132 min.
c

c
c
EUA. 2012. DIR.: Y. ZILBERMAN. INT.: C. . KEENER I C. WALKEN.
APTA c
Drama: Després de 25 anys d’èxits en què ha gaudit de fama mundial, el futur d’un
quartet de corda de Nova York està a punt de rebre un cop molt dur que pot posar en
dubte el seu futur.
105 min.
n Cinemes Texas
16.00 20.15
c
La casa del tejado rojo

L’últim concert

JAPÓ. 2014. DIR.: YÔJI YAMADA. INT.: TAKAKU MATSU I HARU KUROKI.

7 A

Drama:El1936,laTakideixalafamíliaalcampperanaratreballarcomacriadaenunacasa
moderna amb una teulada vermella a dues aigües als afores de Tòquio. 136 min.
seu entusiasm
c Méliès
18.00

La dama de oro

13 Ac
Drama: Després de fugir de Viena durant la Segona Guerra Mundial, una dona jueva
anomenada Maria Altmann emprèn un viatge per reclamar les possessions que els
nazis van confiscar a la seva família.
110 min.c
Arenas de Barcelona 19.45 21.45
c
Aribau Multicines
16.10 22.00
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal
18.30
c
Cinesa Diagonal Mar 20.30 22.30
Comèdia
16.10
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
18.10 22.15
c Verdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.00 20.15
REGNE UNIT. 2015. DIR.: S. CURTIS. INT.: HELEN MIRREN I RYAN REYNOLDS.

La familia Bélier

FRANÇA, BÈLGICA. 2014. DIR.: ERIC LARTIGAU. INT.: K. VIARD I F. DAMIENS.

12 A

Comèdia: L’Elia reuneix amics i familiars per celebrar els 40 anys i comunicar-los que
és l’única guanyadora del pot que l’Euromilió sortejava aquesta setmana. 97 min.
Cinesa Diagonal
16.00
Cinesa Diagonal Mar 22.10
Cinesa Heron City 3D 22.00
Comèdia
20.15
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.15 22.15
Renoir Floridablanca
16.10 20.15
Yelmo Cines Icaria
17.50 20.00
EUA. 2015. DIR.: GLENN FICARRA, JOHN REQUA. INT.: W. SMITH I M. ROBBIE.

M

APTA

Comèdia: En la peculiar família Bélier, tots són sords menys la Paula, que té 16 anys.
Animada pel professor de Música, decideix preparar la prova per a un concurs de cant
de ràdio nacional.
100 min.
Arenas de Barcelona 15.45 17.45 19.45 21.45
Aribau Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Boliche
18.00 20.00 22.00
tència del xicot
Bosque Multicines
16.05 18.15 20.20 22.30
Cinesa Diagonal
16.00 18.05 20.10 22.15
Cinesa Diagonal Mar 16.15 18.20 20.25 22.30
L
EU
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
Drama:
Cinesa La Maquinista 16.00 20.15 22.50
que li of
Comèdia
16.10 18.20 20.20 22.20
c
Glòries Multicines
18.00 22.10
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.15 22.15
c Renoir Floridablanca
16.05 18.05 20.15 22.20
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
Mad Ma
EU
c Yelmo Cines Icaria
18.00 20.10 22.20
Acció:
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El fiscal vol embargar
15 seus de CDC pel Palau

Anticorrupció demana que la fiança civil sigui de 6,6 milions
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

El fiscal anticorrupció Emilio
Sánchez Ulled ha sol∙licitat al jut
ge que tramita el cas del Palau de
la Música que embargui quinze
locals de CDC per cobrir la res
ponsabilitat civil pel cas de l’es
poli de la institució.
Aquesta petició es deriva de
l’anunci del partit que es ven la
seu central al carrer Còrsega a un
grup Platinum, de Hong Kong.
L’immoble estava posat com a ga
rantia al jutjat per afrontar la pos
sible responsabilitat civil de Con
vergència en el cas del Palau, ja
que la Fiscalia imputa a CDC co
brar comissions de l’empresa
Ferrovial per mitjà de l’entitat
cultural.
Per substituir aquest aval im
mobiliari, la direcció de Conver
gència va aportar al jutjat una llis
ta de locals que cobrien aquesta
fiança, però ara el fiscal vol que
aquest tràmit no quedi així, i que
les seus siguin formalment em
bargades i no s’hi pugui operar
mercantilment.
A més, les valoracions realitza
des per Anticorrupció en principi

xifraven l’import de les comissi
ons en 3,2 milions d’euros, però
posteriorment, en l’escrit de qua
lificació provisional, l’elevava a
6,6; la mateixa quantitat que figu
ra a l’interlocutòria per la qual el
jutge Pijuan concloïa la investiga
ció. Després d’aquesta interlocu
tòria tampoc no es va procedir a
l’embargament de la seu central
de CDC, com tampoc no es va

La seu central, que
mai no s’ha embargat
malgrat que es va
aportar com a aval,
s’acaba de vendre
modificar la xifra en què es fixava
la responsabilitat civil.
Aquesta interlocutòria de con
clusió és del juliol del 2013, i l’es
crit de qualificació del fiscal, del
febrer del 2014. A partir d’alesho
res es va jubilar el jutge que in
vestigava l’espoli del Palau de la
Música, Josep Maria Pijuan, i el
va substituir a l’oficina Julián
García Eulate, que va admetre el

recurs pel qual declarava prescrit
l’afer per a l’exdiputat conver
gent Jaume Camps, que era acu
sat per la Fiscalia perquè consi
derava que era un intermediari
entre Ferrovial i el partit per al
cobrament de les comissions per
la concessió d’obra pública. El se
tembre passat, el fiscal Sánchez
Ulled va presentar al seu torn re
curs davant l’Audiència, i la sec
ció 21, a la qual va correspondre
estudiar el tema, encara no ha
dictat cap resolució. Així, el cas
del Palau de la Música, que es va
començar a investigar el juliol del
2009, està immers en un laberint
jurídic d’interlocutòries i recur
sos, i ara per ara és difícil aventu
rar quan es pot tancar.
La seu de Convergència al car
rer Còrsega ocupa uns 5.000 me
tres quadrats i està valorada en
12,3 milions d’euros. Els locals
ara aportats per CDC i que el fis
cal vol embargar són al barri de
Gràcia de Barcelona, n’hi ha dos
en Mataró i la resta són a Ampos
ta, Castelldefels, Figueres, Gra
nollers, Capellades, Lleida, Móra
d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobre
gat, Tarragona, Tortosa i Sant Fe
liu de Llobregat.c
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Coses per fer
La intimitat feta espectacle
Aterraal CCCB
la quartaedick~del Primera
Persona,
el festival enqua.els creadom
esbudellenveritats sobrerescenad.La ~ Ju~)~sntescolta TheMonochrome
Set
AI’~ltima edici(~del Pdmera
Persona
I’lrvine Welshva
explicar quacadavegadaqua
agafaun avi6 hade revisar-se
les but~aquesper comprovar
quacapfan deTrainspottingnoli
hagi colat un gramde qualsevol
droga,ee senyald’agra[ment.A
la mateixaedicid, en Jonathan
Lethem
-autor d’ Els jardins dela
dissidencia-varecrear arabla
seva germanaMareFaye
Lethemuna escenaquotidiana
d’inf~ncia escarxofats
al sof~
de casai hipnotitzatsdavant
dels dibuixosdels Beatles
senseparesa la vista. Ben
Brooks,Lo#to,voliaquealE~idel
pLiblic el tatu~smentre
Ilegia.
Aixe ~ltim, per motiusde
seguretat,nova arribar a
passar,explicaMiquiOtero,
codirectordel festival al costat
de Kiko Amat,tots dos
escdgtorsviscerals, periodistes
i tamb~mitbmans."Sempre
quaens agradaun creador
volemsaber-hem~s,i aixb es el
quebuscael festival, ardbara la
intimitat".
Nem~iI ~ vecitmt
EIs creadorsquaapassionen
tots dosdirectors s6nels qua
treballen desdel seujo m~s
personal,e[s que, no
necess~dament
parlant de la
sevavida real, hofan sempre
desd’unavedtat,ja sigui
dedicant-seal porno, com
rAmarna
Miller, musad’Erika
Lust, entrevistantestrelles
liter~ries,comel pedodistaXavi
Ayena Aquellosa~osdel boomo
retratant rabsurdcornho va fer
JoseLuis Cuerdaa robra
mestraAmanece,
quano es
poco.Totstres formen
part del
cartell d’enguany,
quees
reparteixendosdies i quatre
sessions
d’alt voltat~e.El fil
entretots ells es aquesta
veritat
261Compra
entradesi reservataula a www.tlmeout.¢at

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

queel Miqui i el Kikoensumen
corn gossostofonaires. La testa
~svodevil.
Utt espeet~lade vadetats
En Kiko Amatdiu que el Pdmem
~rsona~s un es~ctecle de
varietats." Heanat a moires
m~de ~stic", dispam. Aqu~
I’~
i I’a~
co~m~,
e~ ~ es ~spullen i les
~n~tiques.
Unamateixasessi6 aixoptuga
els creadoredel MaxMix(la gran
i a~ssionanthi~bda musical
d’Es~ no explicada, segons
Miqui Otem),l’explosiva
escriptomi columni~aCaitlin
Momn,a~om
del bestseller
C~mo
set mujer,JohnLa ngford,
fundadorde TheMekons
i The
Monochr~e~t, pioners ~1
postpunk
i I’indie bri~nic.
Unaaltm posas~ael mateix
sostmi sobreunmateixlilt
escdptorJordi Costa,a ~orde la
fre~ "Yo s~ el quefumapi~ en
~tfn enun tmnenllamas",
motorde tota I’a~i5 queha de
venir. El pro~mma
ve mbentat
de convidatsd’al~ ~lada qua
ensfaran vassarsaliva, com
EduardoMendo~,Kiko Veneno
i el duet angl~sSleafordM~s.
combinatbamto(5 auras),
des~qu~ arab
"~lem mivindi~r personas
~e hart quedatals ~usde
~gina de la histbda,com~ir
~b el pOblichistbries reals que
cmiem
quefins are nohart estat
pmubenexplicades", conclou
en Ki~ Amat.
Pdme~

~ ~ ~ al
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cooNI.a
MadaJun~ent
~un~u[iol

EL’lO’POETIC
Comen
a la Setmanade la Poesia

WHn’MAN|ACS!
Latraducci6completa
i definitiva de
’Fulles d’herba’deWaltWhitman
a
cbrrec deJaumeC. PonsAlordaha
donatpeua sis edicionsi mdsde
cinquanta
recitals. Dijous16a partir
deles 21.30h, PortsAlordarecita
unas~rie de poetesw~itmanians
i
whitmaelacs
per omplirde versosel
Vergerdel Museu
FredericMar~s.
FiNESTRES PO~TIQUES
Sis editorials depeesia-LaBreu,
EdicionsTerricola,Caf6Central
Poesia,Editorial Meteora,Edicions
de 1984i PagesEditors- apleguen
divuit poetasdels seusca~legs
respectius
i organtizen
tres recitals,
El primeral Pel~Uimona
(dc. 13),
segon
a la CasaGelfefichs(dj. 14)
el tercera la Casa
Elizalde(dr. 15),
STOP ALL THE CLOCKS...
L’actriuJu~ieChristiei la poetaMarta
Pessarmdona
fan ,n tast de peesia
angiesaqueva deChristinaRosetti
fins a SylviaPlath.ChristieIiegelxels
originals en anglbsi Pessarmdona
recita les traduccions
al catalbque
1~fet expressament
per a I’ocasi~.
B m~sicXavi Uosesacompanya
el
recital.
Setmana de la Poesla de Barcelona
s’instai.la a diversosespalsde la ciutat de112ai 18 de maig.
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Cosesper fer
CAP
DES[INAHA
IDEAL
DISSABTE
9

sonores
I expedmems
vlsu~sradars
a I’Hangar.
E]samants
delfanzJn
l
I’edick~~taa m~torten,doncs,
un
paradlsImtaHat
al Poblenou
durant
tot dlvendms
I dissaMe.
A banda
demosl~es
)~mades
i tallmsde
sedgrafla
hi fanconcerts
durant
tota
la tarda,totsdosdies.
I~ Hangar.
De16a 24h. Gratis.

FESTADEL PALLAS$O
Quartanlversad
dela Festadel Pailasso
quelet homelatge
a JoanBusquetz,
re~erent
delsnassos-roJos
I undeds
fiJndadoes
dela Compart/fa
I’nflmaLa
PuQa.
Durant
tot el dlaa ~aPedrera
s’hl fiiran acgvltats
fandllam
-tallem,
espectacles,
projections...relacJonades
arabI’universdelclown
pertal
d’apropar
aquesta
flguraalesnoves
genera(dons
i, sobretot,
perf~" quele~
rlallades
s’escoltln
desdef’allxapunta
dela clutat.
I~ LaPedrera.
D’11a19h. 9 eums.
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°Coses per

L’art una eina
ciutadana
El festival0sBarcelona
transforma
el
carrerdePereIV. PerMariaJunyent

Hi hadostipusd’activisme:el
passiu,queconsisteixa
prohibit,i I’actiu, queest&
relacionatambel di&legentre
ciutadansi institucions per
posar-sed’acorden els usosde
I’espaip~Iblic. Hoexplicaen
MarcGarcia,directordet festival
d’art urb~0s Barcelona
i tamb~
al capdavant
deI’associaci5
RebobinART,
quetreballa des de
fa set anysambI’objectiu
d’alliberar espaisdecreativitat
perals artistes urbansdela
ciutat. "EIs artistes sdnuna
einaclutadana",etziba.
El 20~.4es va celebrarla
primeraedici5 d’Os Barcelona
als EncantsVells,espai que
havia quedaten desks, despr~s
d’anysde negociacions
i dibleg
arab el Govern.Enguany
repeteixenambun nourepte:
refor(;arla vinculaci6
del festival
arabel territori i els veTns.

Lasegona
edici(~dei festival
s’instaHaal carrer dePereIV
del Poblenou,
entreel carrer de
Fluvi&i el deta SelvadeMar,
ambla difer~ncia respectedels
Encantsqueenaquestespai,
conegutpel seupassatfabril i
agdcolacorn ’el Manchester
catalb’ o ’el barddet tombquet’,
hi viu genti hi circulencotxes.
Aquestcontext, explica enMarc,
serbpresenta les obresi
performances
dei festival.
Enguany
hi seran,entre molts
altres, els artistes urbans
AndreaBTOY,SPOGO
i SM172;
LesFilles F611en
i I’espectacle
de dansaparticipativa Thank
youfor dancing,o IglGdeVent,
unainiciativa querescata
globusaerost&ticsper crear
espaisd’arquitecturaefimera.
[Is Barcelona
~sel ds. 91 el
dg.10al car~erdepereIV.

HOHAN
ACONSEGUIT
NOVAVIDA
UA~CA
OENO~
Laciutat~spetaI’dsdeles
"Hem
aconsegult
posard’acord
An~b
la voluntat
defer-ho
I’Ajuntament,
els~eins,
elsartistes persones.
urbans
i I’F_sgl~sia’,
e~pllca
enMarc. real,OsBarcelona
dotadevida,
~vorkshops’
i mdsica
Lapam~qula
delSagrat
Cotelsha d’art,moblliad,
cedltI’espalperferconfe~ectes. espals
quefinsaraestaven
buits.
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Coses
per fer
i
i
i
i
i

I’electrbnicad’aventures
el seu
maEma
principal.
Macba.
PI. dels~ngels,.l.
Universitat(LI-L2). Dissabte
19h,5euros.

B 10~ anlversari
de la
remodelacl6del Mercatde
Santa Caterina
El mercatde SantaCaterina
celebrael seu 10~Aniversad i Teatre
desdela rernodelacidqueva
)stir de11999
a 2005.Tot i els :: Encontros
Imaginarls:Miguel
canvisqueha patit, el mercatha de Cervantes,Rasputini
continuat sent un equipament CharlesChaplin
debardi deproximitat.Apartir :! EIs ’Encontrosimaginaris’s~n
del 7 de maigcelebren
i pecesteatrals creadesa partir
I’~ arab una pila
delstextos del dramatur~
d’activitatseflt~e les qualshi ha H~lderCostai el poetaNarcfs
corcumes
de cutnaen fa~llia,
Comadira,on diversos
tasters de productesdel mercat personat~es
histbrics seuen,
i par’tits de b~squetambrumba conversen
i confrontenles
defons, El dissabte9, el dis
seres idees snimadament.En
oficial d’aniversari,hi ha
aqaestaocasi~sdntres els
activitats desdeles 9 del matf convidatsquees trobenal Born:
fins ales 20h.
Miguelde Cervantes,Charles
Mercatde SantaCaterinai
Chaplin’Chariot’ i Rasputfn
rodalia..~ume
l (L4).Activltats
discuteixensobrela sevavisk~
duranttot el malg.Aniversari:
Ds. del mdn,dela literaturai
9. a partir deles 9 h.
I’humor.
i EIBom
CentreCultural PI
I Comercial,12Jaumel(L4).
! Dlumen~e
10.19h. 7 euros.
Macbees vlu: Afrlka
Pseudobrultlsmus
Novaactuack~dins
programad’art contemporani
Macha
es viu. Afrika
Pseudobruitismuses el nom
sotael qualtreballaErik
Hu~tado
Saura, creadorde
mdsicaexpadmental.Creador
inesgotablei dad,, amicde la
deconstrucci6,
aixf corn dels
plecsde sentit, Hurtado

Mercat

BCNen las alturas
Unmercata I’estil del Portobello
Iondinencon podreugaudirde
degustacionsgastronbmiques,
con~ixerles Oltirnes tendencies
enmoda,
accessoris,
liar i _
dissenyen
un espaiinsblit, un
miradordeluxe sobrela ciutat.
CarterEsperanc~,
32. Sarri~J
(FGC).DtvendresS,deZ2a22h.
10, d’11 a
en unamenade metallerl~uat~e" Dissabte91diumenge
22h.
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Ambnens
Festasolidbria

Mia!’, ’WestSideStory’...
arranjadesper a cor de veus
blanques,en unapropostaque
inclouingredientsteatrals.
Pataucleta M~sica.Paisadela

FerranAd~a~
i la f~bricadel
me,Jarsolldari
Mdsica,4~6.Jaume
l (L 4).
FerranAdri~i ToniSolerobren
Diumenge
10.18 h. 15-20euros
les portesde[a ’F&bficade
menjarsolidari’, enguany
seguintel formatdels
Teatre
concursosde cuina de
I’actualitat televisiva persumar
L~sSupertietes
esfor;osa favor del Casaldels
Infants. Ambel gui6de Minoria Unprojecteprotagonitzatper
tres tietes moltespecialsi forqa
Absolutai la batutadeJosep
Cun[, els concursantsd’aquest boges(perqu~totes los tietes
sempreho s6n) quevolen
xou passaranper un seguit de
provesesperp~ntiques,davant explicar contes.Comno tenon
fills i els nebotsnosempre
la miradai resoluci5d’unjurat
estana la sevadisposici6,
de luxe composat
per Ferran
decideixendedicar el seu temps
Adrib,JoanRoca,Carrne
Ruscalleda
i ChristianEacrib~. Iliure a passejar,tot explicant
contesals hensi nenesquelea
GranTeatrede~Liceu.La
vulguinescoltar.Edat
Rambla,
51-59.Liceu(L3).
a partir de 4 anys.
Diumenge
10.18 h.Anticipades: recomanada,
C~rcolMald~.
Pi, 5. Escaladreta.
De10 a 40 euros. Promoci6
Liceu(L3). Dissabte
16
especialde duesentradesfentdiumenge
17.12h Adults: 10
sesoci del Casald’lnfants: 30
eures.Finsa 10aeys:6 euros.
eures.
Festa Uncopdem&
2015
Taller
Aquestafesta neix amb
I’objectiudesensibilitzari donar
qu~ ~s el Macba?
a con~ixera los familieslea
tasquesquerealitzen les ONG Aquesttaller propesauna
aproximaci6
ledica a I’art
d’aqul’, pels hensi nones
contemporani
a tray,s
del m6n.La festa,
d’unrecorregutinsblit
apadrinada
per Xavi
per les salesdel
Hernbndez,compta
Museu,AI Ilargde la
ambactuacions que
visits, buscareu
eetretindran
respostesa lea
assistentsi
preguntes m~s
fomentaranqueels m6s
’:
frequentsquees poden
petits participlealstallers
plantejaradultsi nens:qub~s
desensibifftzaci6organitzats
I’art contemporani?
Corn
per lea diferentsentitats no
treballa unartists?
lucratives.
Parcd’Atraccionsdel Tibidabo. Macba,
Pla~adels ~ ngets,1.
Universitat(L1-L2).Dissabte
Plac}adel Tibidabo, 34. De12a
10,12h. 3
20 h.Adulfa: 20euros.Nens:10 17.30 h. Diumenge
euros.Entradaal Tibidabo
euros.
inclosa.
Lego WeDo
La propostade LEGO
Education
perals m6sjoves: els hens
Mt~sica
podenconstruir 12 modelsamb
sensorssimplesi un motorque
Myfavorite things
El CorInfantil deI’Orfe6Catalb es connectssis seus
interpreta’Myfavoritethings’,an ordinadors,i programen
comportaments
ambuna eina
conce~-espectacle
del Cicle
CoralOrfe~Catal~adre~ata tots sire pie, f~cil i divertidaper
els p~blics.E~Corinterpretsuna iniciar-seenla robotics.
CentreCivic Convent
deSar~t
dot~enade canqonsde
Agusti.Comers,
36. Jaume
I (L 4).
pel.ll’cules com’Somriures
i
8. 17 h. 8.76euros.
Ilbgdmes’,’El rei lieS’, ’Mamma Divendres
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que em
eu món
s de la

trajecn espais

na
més

mecres,
a de Ul-

en cona web
s al dinors de
60 anys
per parque vol
cine.

Des d’ara, la imatge de Roset s’in- les 6 de la tarda, a les taquilles i a
PAÍS:
España
FRECUENCIA:
corpora a tota la comunicació
corla web www.kursaal.cat.
El preu Diario
PÁGINAS: 34
O.J.D.:
6844
porativa de la ﬁra, que enguany
oscil·larà entre els 68 i els
48 euros
manté les seves dates en el
mes
en€ funció de la ubicació
de les26000
buTARIFA: 186
E.G.M.:
d’octubre tal com va fer la tempotaques.
Serrat
presentarà
el
disc
ÁREA: 90 CM² - 10%
SECCIÓN: CULTURA
rada passada per primer cop.
Antología desordenada.
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FOTOGRAFIA

MÚSICA

La Filmoteca mostra les
fotos de Welles a Cardona

La trompetista Mireia
Farrés actua avui al Palau

REDACCIÓ | MANRESA

REDACCIÓ | MANRESA

Orson Welles va concedir a Colita 30 minuts. D’aquella sessió
provenen diversos retrats de la
fotògrafa catalana al director i els
seus actors (Marina Vlady, Keith
Baxter, Fernando Rey, Norman
Rodway) durant el rodatge de
Campanades a mitjanit a Cardona, el 1964. Des d’avui i ﬁns al 30 de
juny es poden veure al vestíbul de
les sales Chomón i Laya de la Filmoteca, a Barcelona.

La trompetista santpedorenca
actua avui (20.30 h) al Palau de la
Música Catalana com a solista en
el Concert per a piano i trompeta
de Xostakóvitx, en el marc de la
temporada d’Ibercamera. La pianista solista és Martha Argerich.
Amb aquest programa, a càrrec de
l’Orquestra Da Camera, amb el
concertino-director Alexander Janiczek, arriben a Barcelona després d’oferir-lo a Vitòria i a Madrid.
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Una sentència anul·la el pla que
permetia fer l’hotel del Palau
 El TSJC exigeix «transparència» en aquests tipus de projectes
EFE | BARCELONA

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat l'última modiﬁcació urbanística que
permetia la construcció d'un hotel
de luxe al costat del Palau de la Música, en una sentència en què exigeix «transparència» en aquest tipus de projectes perquè el ciutadà
conegui qui hi ha al darrere. En la
sentència, la sala contenciosa administrativa del TSJC desestima
el recurs del promotor hoteler Manuel Valderrama, al qual l'expresident del Palau de la Música Fèlix
Millet va adjudicar la construcció
de l'hotel, i anul·la deﬁnitivament
el pla urbanístic que l’emparava.
El pla per a la construcció d’un
hotel de luxe al costat del Palau de
la Música, paralitzat en esclatar l'es-

El TSJC demana que els
ciutadans puguin saber qui
hi ha darrere de projectes
com el de l’hotel del Palau

càndol del saqueig, ha comportat
una condemna d'un any de presó
per a Millet i Jordi Montull per
usar la seva inﬂuència perquè l'Ajuntament de Barcelona facilités la
tramitació urbanística necessària
per tirar-lo endavant. L'octubre
del 2009, tres mesos després que els
Mossos escorcollessin el Palau de
la Música i amb Millet destituït, per
part de l'Ajuntament es va suspendre l'aprovació del Pla de Millora Urbana (PMU), amb l'advertència que podria caducar i ﬁns i tot

Corominas reclama a ERC
que prioritzi els pactes
amb forces sobiranistes
EFE | BARCELONA

El secretari general adjunt de
CiU, Lluís Maria Corominas, va demanar ahir, dirigint-se a Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC),
que es «prioritzin» els acords amb
forces sobiranistes un cop s'hagin
constituït els nous ajuntaments,
després de les eleccions municipals que se celebraran el proper 24
de maig.
En una entrevista a La Xarxa,
Corominas va destacar que Catalunya està passant per un «moment històric» i per aquest motiu,
segons ell, s'han de prioritzar els
pactes «amb aquells amb qui com-
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partim aquest nou camí». També
Corominas va comentar que estan
«escaldats» perquè «entre el 2003
i el 2007 hi va haver pactes tripartits contra CiU a tot arreu» i va reivindicar que «els partits polítics no
volem ni podem imposar pactes
des de dalt».
El President de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, també va insistir dilluns d’aquesta setmana
en la necessitat de «crear majories
perquè les corporacions locals no
vagin contra el procés, sinó a favor», i va augurar que en el pròxim
mandat «hi haurà un canvi de
tendència cap a millor».

anul·lar-se deﬁnitivament si els
promotors no complien els tràmits exigits de manera legal.
Així, entre aquests tràmits, l'Ajuntament va exigir que s'acredités
la titularitat de les ﬁnques de l'hotel (davant el consistori s'havia fet
constar com a propietat de la Fundació del Palau) i la viabilitat econòmica del projecte. La nova direcció del Palau va adduir que es
tractava del promotor hoteler qui
havia de complir el requeriment exigit, i va aﬁrmar que l'Ajuntament
ja coneixia l'estructura de la propietat de la ﬁnca «per antecedents
tributaris». Per la seva banda, el
constructor va exigir els tràmits
per construir l'hotel, esgrimint per
a això convenis patrimonials i urbanístics.
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