Recull de
Premsa

El lector escriu

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 23138

TARIFA: 684 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: PUNT DE VISTA

21 Septiembre, 2016
cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’exte
unt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Hotels i cotxe
lèctric

L’increment constant de la
obilitat elèctrica fa que cada
op més clients d’hotel deman un nou servei consistent a
nir la possibilitat d’endollar
vehicle al pàrquing de l’estament mateix. Jo en sóc un
ar exemple. Aquest servei,
ue avui en dia ofereixen pocs
otels, s’anirà convertint en
na necessitat cada cop més
emanada per la seva clientemotiu pel qual caldria
nar-s’hi adaptant per no pere clients. Òbviament no cal
as que aquest servei sigui
atuït, però el que sí que és
namental és que el client
ue es desplaça amb un vehie elèctric tingui la possibilit i la tranquil·litat de poder
carregar el vehicle a l’estament escollit tal com ho fa a
asa seva, ja que si no ho pot
r molt probablement en
uscarà un d’alternatiu on aiò sigui possible. Estic con-

vençut que en un futur no gaire llunyà serà un factor determinant a l’hora d’escollir hotel
i per tant aquest important
sector econòmic del nostre
país sabrà adaptar-se a la nova realitat i anunciar-ho degudament.
MARTÍ GASSIOT
Barcelona

Ai, ‘Carmela’!
b En Jaume Plensa és notícia
perquè l’Ajuntament de Barcelona negocia comprar-li la
Carmela, un cap de nena gegantí de ferro colat que es pot
veure davant del Palau de la
Música Catalana. L’escultor va
explicar –amb una sinceritat
que l’honora– el seu “procediment”, que li estalvia d’ embrutar-se les mans o picar pedra: va fotografiar una nena
de 14 anys i li va escanejar la
cara, amb els ulls tancats, fins
a obtenir una imatge en tres
dimensions. “Volia captar perfectament tota l’orografia del
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cap perquè jo no hagués d’intervenir-hi amb cap gest personal.” Després va manipular
el volum fins a obtenir una nova forma, en menys espai, segons el mateix principi pel
qual es comprimeixen els records. És evident que, amb
aquest procediment, això de
fer escultures és tan senzill
com bufar i fer ampolles...
JORDI PAUSAS
París

Rajoy no té
autoritat
b Ell mateix ho diu i és l’única veritat que li he sentit dir,
és clar que això ho diu referint-se a Rita Barberá, l’alcaldessa que no deixa el seu escó al Senat ni amb aigua bullint, no fos cas que li toqués
seure al banc dels acusats.
Quines martingales fan
aquesta gent. Rajoy, com
sempre, es renta les mans de
tot. A la manifestació de l’11-S
tampoc s’hi ha referit mai, no

ho va veure, no ho va sentir
Tampoc s’assabenta de tot
la corrupció al seu partit; s
gons ell, el PP és el partit q
més lluita contra la corrupc
A sobre ens pren per imbècils. Es veu que l’autoritat n
més l’exerceix per anar con
tra les nostres institucions
contra els nostres polítics,
contra els que lluiten per la
independència, amb aques
l’autoritat és fèrria. Això no
és un estat democràtic. L’E
tat espanyol porta incrusta
al seu ADN el franquisme. V
ritablement pertànyer a un
estat com aquest ens fa m
de mal, moralment i econò
micament. Veure els corrup
tes campar com si res i els
demòcrates asseguts dava
el TC és desolador. Per poques eines que tinguem, m
rem d’utilitzar-les i separem
nos d’una vegada. Aquest
tsunami de males pràctiqu
no es pot resistir.
ROSAMARIA CENDRÓS
Barcelona
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cies que això pot tenir jurídicament ja es
i com es tracten.” La fiscalia considera
t incórrer en delictes de desobediència,
va i malversació i, per això, serà important
’insubordinació a les resolucions judicials
al que Mas, Ortega i Rigau puguin acabar
t i que és un judici clarament d’índole
ue se’n derivin seran d’inhabilitació i, qui
paivagar la flama independentista, si se’ls
à és enfortir-la.
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#FORADELLOC
@IGNASICALVO

AMBIENT
IRRESPIRABLE

O

n està el límit de la paciència, amic? Barberá, Griñán,
Camps, Chaves, Pujol, Matas,
fills de Pujol, Bustos, Rato, Crespo,
Rus, Gürtel, ITV, ERE, Pokémon, Púnica, Campeón, Pretoria, Clotilde,
Palau... Tots aquests noms –més
els que omplirien deu columnes el
doble de llargues que aquesta– els
llegim amb tinta que s’ha fet negra
de podrida, i d’aquesta putrefacció
emanen gasos que ens ofeguen a
cada pàgina de diari que obrim. Pàgines que hem escrit transitant per
l’ambient irrespirable de la gran hipocresia que són les declaracions
i contradeclaracions dels que es
mostren comprensius amb els seus
i dilapidadors dels contraris. Fa tant
de fàstic tot això, et lamentes i coincidim... Al futbol potser funciona la
màxima aquella que la millor defensa
és un bon atac, però quan en política
et defenses llançant al cap de l’altre
bonys de merda tan pestilent com
la que reps, la conclusió és que tots
estan emmerdats! M’he resistit massa temps a allò que tots els polítics
són iguals. No ho són, i ho sé. Però
ja és hora que siguin ells mateixos
els que ho demostrin amb fets, no?
I els fets no ajuden: Ahir seia davant
el jutge Francesc Homs per posar urnes mentre Fernández Díaz continua
conspirant des de la seva poltrona
ministerial. Fins aquí he arribat! És
dimarts, comencem la setmana;)

RODAMÓN
ENRIC RIBERA
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MANOLO SANLÚCAR
SE TOMA UN RESPIRO

+

El guitarrista suspende por razones
médicas su concierto previsto para el
próximo día 29 en la Bienal de Sevilla P166

El astillero de Cádiz,
a tope de trabajo
con la entrada del
‘Disney Wonder’
El buque, que se someterá durante 40 días
a una importante obra de reforma, dará
trabajo a 1.500 operarios J. RODRÍGUEZ P2-3
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La organización ha emitido
un comunicado en el que
aclara que es por razones
médicas y que devolverá
el precio de las entradas
:: LA VOZ
CÁDIZ. El guitarrista Manolo Sanlúcar
ha cancelado por razones médico-facultativas el concierto que bajo el título de
‘Medea’ tenía previsto ofrecer el próximo 29 de septiembre en el Teatro Maestranza, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Así lo ha indicado en un comunicado
la propia Bienal, que ha señalado que
con motivo de las razones médico-facultativas que han sido presentadas por
parte de Manolo Sanlúcar, éste no podrá actuar en el concierto previsto para
el próximo 29 de septiembre en el Maestranza.
Asimismo, señala que la dirección de
la Bienal, junto con el artista, valora la
posibilidad de programar en la próxima
temporada una nueva propuesta artística.
Ya el pasado 1 de septiembre el guitarrista tuvo que interrumpir el concierto de clausura del 14 Festival Mas i Mas
que estaba ofreciendo en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona, un actuación que suponía el regreso del artista tras tres años de retirada.
Un día después, Sanlúcar explicó
a los periodistas que tras el concierto
le estuvieron realizando pruebas en

El guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar. :: LA VOZ
un hospital de Barcelona hasta determinar que dos medicamentos incompatibles le dejaron sin fuerzas para actuar, toda vez que aseguró que «su intención era seguir», aunque finalmente razones médicas le han impedido
participar en la Bienal.

Devolución de entradas
Las personas que hayan adquirido entradas para el espectáculo ‘Medea’ podrán solicitar la devolución del importe abonado. Así, si las entradas fueron compradas por Internet, no será
necesario realizar ninguna acción reclamatoria ya que el usuario recibirá
automáticamente en su cuenta co-

Homenaje a Eduardo
Galeano en la Casa de
la Cultura de Chiclana
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rriente el abono del importe de las localidades.
Por su parte, si fueron compradas en
taquilla, tanto si las entradas fueron abonadas en metálico o por tarjeta, la devolución se realizará en metálico, previa presentación de la entrada en taquilla del teatro Lope de Vega hasta el 1 de
octubre, y en las de Espacio Turina desde el 3 al 29 de octubre, de martes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 y de
17,30 a 20,30 horas. Será imprescindible entregar la entrada original.
Sobre el plazo de devolución, la Bienal informe que el reintegro de las entradas podrá realizarse desde la fecha
actual hasta el día 29 de octubre.

