


Taula de contingut

MINIATURAS DE LANCES AMOROSOS
El Mundo de Catalunya - 28/02/2018

Montull queda en llibertat després de pagar la fiança
Diari Mes Tarragona-reus-costa Daurada - 28/02/2018

Jordi Montull, en llibertat al pagar una fiança de 100.000 euros
Segre Catala - 28/02/2018

EL BESAMANS
Regió 7 - 28/02/2018

Montull surt de la presó després de dipositar la fiança de 100.000 euros
Regió 7 - 28/02/2018

Montull, en llibertat provisional en pagar una fiança de 100.000 €
Diari de Girona - 28/02/2018

Els nous “fets del Palau”
El Punt Avui - 28/02/2018

Jordi Montull, lliure en pagar la fiança de 100.000 euros
La Mañana Diari de Ponent - 28/02/2018

Montull, en llibertat després de pagar 100.000 euros
Ara - 28/02/2018

Montull sale de la cárcel tras pagar la fianza fijada de 100.000 euros
La Razón Cataluña - 28/02/2018

Jordi Montull, libre tras pagar 100.000 euros
El Mundo de Catalunya - 28/02/2018

P g 1 r DO 404 eu os -iquedalliune _ despres de 22 dies a la preso PANORAMA Pàgina 23
El Periódico de Catalunya - Catalán - 28/02/2018

Montull reúne los 100.000 euros de fianza y ya está fuera de la cárcel
ABC Cataluña - 28/02/2018

AdaColau no té projecte
La Vanguardia - Catalán - 28/02/2018

Montull paga la fiança de 100.000 € i surt de la presó
La Vanguardia - Catalán - 28/02/2018

Los empresarios alertan del riesgo económico de investir a un preso
El Economista - 28/02/2018
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Jonas Kaufmann
& Diana Damrau

MINIA TURAS
DE IANCES
dMOROSOS

POR JOS]~ LUIS VIDAL
BARCELONA

’ITALIENISCHES LIEDERBUCH’
Diana Damrau, soprano; Jonas
Kaufmann, tenor; Helmut
Deutsch, piano. Hugo Wolf, Ita-
lienisches Liederbuch. Escena-
rio: Palau de la Mdsica Catala-
na. Fecha: 24 de febrero.

Entresacasadas por Wolf de
una antologia de poesias
an6nimas de origen
popular, venecianos y
toscanos, que Paul Heyse
bahia traducido al alem&n y
publicado en 1860, las 46
canciones -Lieder, en
alem~in- que componen el
Italienisches Liederbuch
(Libro de canciones
italianas) constituyen, 
jucio del propio Wolf, su
arabajo m~is original y
perfecto)). Diana Damrau 
Jonas Kaufmann,
apoygtndose en la
impecable y exquisita
colaboraci6n al piano de
Helmut Deutsch, los

crearon de una forma
excepcionalmente bella.

Vale la pena prescindir
ahom de los aspectos
t6cnicos de las cualidades
cantoras de Damrau y
Kaufmann, la soprano y el
tenor que se intercalaron-
nunca en dfio- en la
ejecuci6n del Libro. Todo se
ha dicho de la perfecci6n
t6cnica y de la belleza de sus
voces. Quizfi podemos
aflad~, para demostrar que
Kaufmann es humano, que
algunas flemas, secuelas
quizfis de un resfriado,
entorpecieron levemente la
emisi6n una o dos veces.
Estas dos voces supieron

renunciar alas galas del
g~nero operistico -en el que
han conseguido tantos
triunfos- para concentrarse
en la dificil sencillez del Lied,
un g6nero en que delicadeza,
cuidado hasta el mimo de la
dicci6n, sutil diferenciaci6n
de los estados de/mimo, es
esencial. De la 6pera, quiz~i,
les qued6 una discreta y
simp~tica dramatizaci6n
gestual que, sobre todo en
ciertas canciones que dejan
traslucir una idea de difilogo,
dentro de la brevedad casi
aforisfica que Wolf lleva en
esta obra a sus extremos, no
perjudic6 la intima esencia
de sus textos y sus mfisicas.

Casi todos las canciones
son miniaturas de lances
amorosos y, en su diversidad,
desde la exquisita
declamaci6n del sentimiento
amoroso &l, en Cuanto
tengas que mirarme...- hasta
el desenfado humor/stico
--ella, en En Penna tengo un
amante...)-, desde el
decidido tono de serenata
-~1, en Una serenata he
venido a cantaros..., con una
estupenda intervenci6n de
Deutsch, magistral- hasta la
serenidad de un canto
henchido de paz--ella, en
Hemos estado los dos
durante mucho tiempo
callados...-. Dammu y

Kaufmann dijeron y
cantaron de una con un alto
grado de perfecci6n, que
hizo justicia alas muchas
formas de belleza que
encierra este Libro de
canciones italianas. E1
pfiblico que llenaba hasta los
topes el Palau estuvo a la
altura de la interpretaci6n,
con un silencio atent/simo
durante ella y con unos
aplausos atronadores -pero
esta vez, si, tras una pausa de
respiro, como de quien teme
interrumpir una
comunicaci6n sin palabras-,
largos, enmsiastas, que
armncaron de los artistas-al
final, si- dos dfios.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

32000

5428

Diario

249 CM² - 24%

1567 €

27

España

28 Febrero, 2018

P.3



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

52000

24513

Lunes a viernes

116 CM² - 10%

390 €

12

España

28 Febrero, 2018

P.4



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PANORAMA

84000

8638

Diario

84 CM² - 10%

420 €

19

España

28 Febrero, 2018
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Aquè treu cap tot aquest mullader
sobre la presència institucional
catalana al besamans de Felip de
Borbó i Grècia al sopar de gala

del MWC al Palau de la Música?
És veritat que no hi havia ni el presi-

dent del Parlament ni l'alcaldessa de Bar-
celona. Quina importància tenen aques-
tes absències si, en canvi, hi havia una re-
presentació de primer nivell del Govern
de l'autonomia catalana? Sí, perquè ara
mateix el Govern de l'autonomia catalana
i el Govern de l'Estat són la mateixa cosa.
En virtut de l'acord del Senat i del decret
del president Mariano Rajoy de data 

d'octubre, les funcions del Govern de la
Generalitat han passat a ser exercides pel
consell de ministres espanyol. I al besa-
mans del Palau de la Música hi havia, de-
gudament formats (aquests rituals s'as-
semblen molt a la litúrgia militar de pas-
sar revista), la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría, almenys un ministre, i el de-
legat Enric Millo. I si ells no manen a la
Generalitat, qui hi mana? Si no eren els
adequats, qui ho era? Potser havien d'in-
corporar a la fila a un parell de directors
generals?

Aquesta és la normalitat anormal de
Catalunya des de fa quatre mesos: els mi-

nistres fent de consellers. L'Estat en els
llocs de comandament de la Generalitat.
Que hagin tingut la cura de no asseure's
als despatxos dels cessats no canvia la re-
alitat. En aquesta realitat el normal és que
el rei sigui rebut a Catalunya per mem-
bres del Govern espanyol. I encara és més
normal que el president del Parlament es
negui a aparentar una normalitat en la

qual no creu.
Dit això, diguem també que a Roger To-

rrent li ha anat molt bé poder fer aquesta
exhibició d'intransigència davant el mà-
xim representant de l'Estat. Una mostra
de revolta al mateix temps sobiranista i
republicana en uns moments en què ell
mateix i el seu partit apareixen com els
que premen el fre del pragmatisme da-
vant la insistència de Junts per Catalunya
en els aspectes simbòlics: defensant con-
tra tota esperança la investidura de Puig-
demont, primer, i ara substituint-lo per
Jordi Sànchez, que si aconseguís sortir de
la presó per ser elegit, i resolgués el tema
del decret del rei i la presa de possessió,
de totes maneres hauria d'exercir des de
darrere de les reixes, per correspondència
censurada o per les breus converses del
locutori. I tot plegat durant només un pa-
rell de mesos, el temps que trigui el jutge
instructor Carlos Llarena a processar-lo i
a inhabilitar-lo preventivament.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA �xdomenech@regio7.cat

EL BESAMANS
En la anormal normalitat del 155, el ‘normal’ és que el rei sigui rebut a Catalunya per membres del Govern espanyol.
I encara és més normal que el president del Parlament es negui a aparentar una normalitat en la qual no creu

«De fet, hi havia una representació de
primer nivell del Govern de l'autonomia
catalana, que no és altre que el Govern de
l'Estat»

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

30000

5485

Diario

261 CM² - 29%

509 €

18

España

28 Febrero, 2018
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Jordi Montull va sortir ahir de
la presó després de dipositar la
fiança de . euros imposada
per l'Audiència de Barcelona, se-
gons van confirmar fonts jurídi-
ques.

La representació del condem-
nat va fer efectiva la quantitat a úl-
tima hora del matí i, un cop es va
verificar l’ingrés, la sala va proce-
dir a dictar una acta de llibertat
provisional. Aquesta decisió es va
traslladar de forma immediata a
la presó, que la va fer efectiva ahir
al vespre, segons les mateixes
fonts. D'altra banda, des del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-

talunya es va indicar que, pel que
fa a Fèlix Millet, al qual l’Audièn-
cia va imposar una fiança de
. euros, no consta que
s’hagi dipositat cap quantitat.

Cal recordar que els exrespon-
sables del Palau de la Música,
Montull i Millet, van ingressar a la
presó de Brians  el  de febrer.
L'endemà van ser traslladats a
Brians . Dimecres de la setmana
passada l'Audiència de Barcelona
va acordar que tots dos podien
abandonar la presó previ paga-
ment d’una fiança de . eu-
ros en el cas de Millet i de .
euros en el cas de Montull, que és
l’import que va dipositar ahir.

ACN BARCELONA

Montull surt de la presó
després de dipositar la
fiança de 100.000 euros

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

30000

5485

Diario

90 CM² - 10%

176 €

24

España

28 Febrero, 2018
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EUROPA PRESS/DdG BARCELONA

■ Jordi Montull, mà dreta de Fèlix
Millet al Palau de la Música Cata-
lana i que va ser condemnat a set
anys i mig de presó pel saqueig
que va portar a terme de l'entitat
musical, va quedar en llibertat
provisional després d'ingressar la
fiança de . euros decretada
per un tribunal. Segons va infor-
mar el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) en un co-
municat, la representació de
Montull va fer efectiva a darrera
hora del matí la fiança que li va ser
imposada per l'Audiència de Bar-
celona.

«Una vegada que s'ha verificat
l'ingrés, la sala ha procedit a dictar
acta de llibertat provisional», va
detallar el Superior de Justícia de
Catalunya, una decisió que va

traslladar de forma immediata a
la presó, que la va fer efectiva a da-
rrera hora del dia.

En relació al condemnat a nou
anys i vuit mesos de presó Fèlix
Millet, al qual l'Audiència va im-
posar una fiança de . eu-
ros, a l’hora de tancar aquesta edi-
ció no s’havia fer referència a que
s'hagués dipositat cap quantitat
econòmica.

Sentència al gener
La sentència contra tots dos diri-
gents de l'entitat musical es va dic-
tar al mes de gener, vuit anys i mig
després que els Mossos d'Esqua-
dra irrompessin per primera ve-
gada al Palau de la Música i des-
prés d'un judici que va durar qua-
tre mesos i mig amb  acusats i
una cinquantena de sessions.

Montull, en llibertat provisional
en pagar una fiança de 100.000 €

EUROPA PRESS

Jordi Montull.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

20000

5139

Diario

190 CM² - 17%

750 €

25

España

28 Febrero, 2018
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er referir-nos als successos de
l’octubre passat, que va comen-
çar amb un referèndum atonyi-

nat i va acabar amb l’aplicació del 155
després d’una declaració republicana,
parlem dels “fets d’octubre”, expressió
fins ara reservada a les accions que va
protagonitzar Lluís Companys aquell
mateix mes de 1934. Des de diumenge
tenim també uns nous “fets del Pa-
lau”. En els de 1960, uns activistes
van cantar El cant de la senyera des
de les llotges del Palau de la Música
per mostrar que Franco, que aquells
dies passava per Barcelona, no era
benvingut. En els de dissabte passat
va sonar l’himne de la República. No
ho va fer dins sinó a fora, des d’un bal-
có, però el rei el va poder sentir, a dins
i a fora del Palau, on assistia a un so-
par de gala semblant als que Fèlix Mi-
llet organitzava al mateix lloc quan ca-
sava les filles. No és igual El cant de la
senyera que l’Himne de Riego, fins i
tot podríem dir que són contraris, per-
què si un és himne de Catalunya, l’al-
tre és o havia estat el d’Espanya, però
el fet és el mateix. El rei tampoc era
benvingut. Aquell octubre, Companys i

P

alguns dels seus consellers van acabar
a la presó. Els polítics catalans del
“nostre” octubre, també, amb alguns a
l’exili. Jordi Pujol, inspirador dels “fets
del Palau”, va ser detingut a casa seva.
Després va anar a la presó. No sé si
aniran a detenir el veí que va emetre
l’himne republicà. No m’estranyaria,
en l’actual clima de persecució i quan
qualsevol cosa és tumultuària i sedi-
ciosa. Aquella senyora que va cridar
“visca la república” al pas del cotxe re-
ial, no mereix una sanció? I els veïns
de la Via Laietana que van fer percudir
les cassoles? Quan Franco havia de
desfilar per Barcelona, la policia envia-

va unes hores o uns dies al calabós els
veïns suspectes d’importunar-lo. Ara
es fa durant o un cop passades les co-
mitives. Avantatges de les garanties
democràtiques.

Què farà ara el rei? Farà veure que
no ha sentit ni ha vist res? Ens es-
broncarà com el 3 d’octubre, origen de
la desafecció monàrquica general? És
venjatiu, diuen. De totes maneres la
cara que feia a taula tant podia ser
d’ira pel llacet groc del president del
Parlament com de ganes de clavar la
forquilla a la vicepresidenta del govern
de Rajoy, que seia al seu costat vestida
d’oliva negra i que, amb el suport de
partits de dreta i esquerra, és respon-
sable d’unes mesures que fan que ell
no sigui ben rebut a Catalunya. Com-
panys va ser indultat per l’esquerra es-
panyola quan va arribar al poder. Qui
ens indultarà a nosaltres? Més argu-
ments per a la independència.

Potser era la cara de qui comprova
que els que han sortit a defensar-lo i a
criticar els manifestants pateixen més
per la continuïtat del congrés Mobile
que venia a inaugurar que no per la su-
pervivència de la monarquia.

“Llavors va sonar
‘El cant de la
senyera’; ara, l’himne
de la República

Vuits i nous

Els nous “fets del Palau”
Manuel Cuyàs

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PUNT DE VISTA

102000

21081

Diario

322 CM² - 30%

2053 €

2

España

28 Febrero, 2018
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Jordi Montull, lliure en pagar 
la fiança de 100.000 euros 
Jordi Montull, condemnat 
a set anys i mig de presó 
pel saqueig del Palau de la 
Música, va sortir ahir de la 
presó després de dipositar 
la fiança de 100.000 euros 
imposada per l'Audiència de 
Barcelona. 

Barcelona 
AGÈNCIES 

La representació del condemnat, 
que va ser el director financer del 
Palau de la Música i mà dreta de 
Fèlix Millet, va fer efectiu el pa-
gament dels 100.000 euros a úl-
tima hora del matí d'ahir i un cop 
es va verificat l'ingrés, la sala va 
procedir a dictar auto de llibertat 
provisional. Aquesta decisió es va 
traslladar de forma immediata a 
la presó, que l'ha va fer efectiva a 
última hora de la tarda d'ahir. 

D'altra banda, des del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
s'indica que pel que fa a Fèlix Mi-
llet, al que l'Audiència va imposar 
una fiança de 400.000 euros en 

FOTO: Pol Solà (ACN) / El condemnat pel 'cas Palau', durant el judici 

ser la seva condemna de 9 anys 
i 8 mesos de presó, no constava 
que s'hagi dipositat cap quantitat. 

Montull i Millet van ingressar 
a la presó Brians 1 el 5 de febrer. 
L'endemà van ser traslladats a Bri-
ans 2, però Millet va ser ingressat 
al pavelló hospitalari penitenciari 
del Consorci Sanitari de Terrassa 

divendres passat per una possi-
ble infecció respiratòria després 
de passar pel mòdul d'infermeria 
de la presó de Sant Esteve Sesro-
vires. 

L'Audiència de Barcelona va 
acordar, dimecres passat, que 
els dos podien abandonar la re-
clusió - tot i entendre que ni l'ar-

relament ni l'edat avançada són 
motius suficients per descartar 
el risc de fuga- previ pagament 
de les fiances, donat que els dos 
condemnats han recorregut la 
sentència que els va trobar com 
els màxims responsables de l'es-
poli del Palau de la Música davant 
el Tribunal Suprem. 

L'Audiència recordava que de 
les quantitats sostretes del Pa-
lau per Millet i Montull "només 
se n'ha aconseguit recuperar una 
petita part" sense que els con-
demnats hagin aclarit on són els 
diners que falten, fet pel qual, 
diu, "no es pot descartar la seva 
ocultació, com si aquests fets no 
haguessin passat". "A més, la situ-
ació familiar de Fèlix Millet li per-
metria accedir a fons econòmics 
que li possibilitarien la fugida". 
Tampoc seria un inconvenient 
l'edat ni les patologies dels dos 
condemnats, argumenta el tribu-
nal, perquè tot i tenir la mobilitat 
reduïda podrien fugir igualment 
o ocultar-se en territori espanyol. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUAL

1914

Diario

326 CM² - 31%

817 €

26

España

28 Febrero, 2018
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Jordi Montull arribant a l’Audiència de 
Barcelona el passat 5 de febrer. FRANCESC MELCION 

Montull, en llibertat 
després de pagar 

100.000 euros 

TRIBUNALS

22 dies després d’entrar la presó, l’ex número 
dos del Palau de la Música, Jordi Montull, va 
sortir ahir en llibertat provisional. Montull va 
pagar els 100.000 euros de fiança que li va im-
posar finalment l’Audiència de Barcelona com 
a requisit per poder abandonar la presó, men-
tre tramita el seu recurs davant del Tribunal 
Suprem. A Montull el van condemnar a set 
anys i mig de presó per l’espoli del Palau i el 
finançament il·legal de Convergència. Fèlix 
Millet –condemnat a nou anys i vuit mesos de 
presó– continua hospitalitzat per una insufi-
ciència respiratòria que va obligar a traslladar-
lo a l’Hospital Mútua de Terrassa divendres 
passat. Segons fonts pròximes al cas, l’expresi-
dent del Palau no ha dipositat els 400.000 eu-
ros de fiança que li va imposar l’Audiència.  

Montull ha passat la seva estada a la presó in-
gressat al mòdul d’infermeria, primer al centre 
penitenciari de Brians 1 i després a Brians 2. 
És el mateix espai –separat de la resta de pre-
sos– on era Millet fins que va ser hospitalitzat. 
No era el primer cop que els dos exresponsa-
bles del Palau trepitjaven la presó. El 2010 
també van estar preventivament 13 dies al cen-
tre de Brians 2 pel cas de l’Hotel del Palau, tot 
i que en aquell moment van compartir cel·la en 
un dels mòduls ordinaris on fan vida la resta 
d’interns.  

Risc de fuga 
A Montull li han retirat el passaport, té pro-
hibit sortir de l’Estat i haurà de comparèixer 
periòdicament als jutjats. Tot i haver imposat 
finalment una fiança als dos condemnats, l’Au-
diència de Barcelona insistia en la seva últi-
ma resolució que hi havia risc que fugissin si 
sortien en llibertat. Creuen que no és un impe-
diment la seva edat –Millet té 82 anys i Mon-
tull 75–, que “tinguin família” a Catalunya i 
que hi hagin viscut “durant molt de temps”, 
com al·legaven les seves defenses.  

Per als magistrats, el principal argument 
per pensar que poden fugir és que podrien te-
nir diners “ocults” a l’estranger, ja que fins ara 
només s’ha aconseguit recuperar “una petita 
part” de l’“elevadíssima quantitat de fons mal-
versats” al Palau. Inicialment Montull va asse-
gurar que no podia fer front a la fiança perquè 
tenia el patrimoni embargat, però finalment 
ha reunit els diners.e

BARCELONA
MONTSE RIART

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

115000

11982

Diario

218 CM² - 26%

1157 €

13

España

28 Febrero, 2018
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Cataluña

A un año de las elecciones municipales

Barcelona blindará 1.000 plazas en P3 
para los alumnos en riesgo social

Inés Granados - Barcelona

Los centros escolares de Barcelo-

na, tanto públicos como privados,  

guardarán de cara al próximo 

curso  un millar de plazas en P3 

para alumnos con necesidades 

específi cas debidas a situaciones 

socioeconómicas desfavorecidas. 

Estas  plazas se distribuirán 

equitativamente  en toda la pobla-

ción para  mostrar la lucha con-

tra la segregación de una forma 

integrada, a la par, que efi caz.

La vicepresidenta del Consorci 

d'Educació de Barcelona y te-

niente  alcalde del Ayuntamiento, 

Laia Ortiz, informó este martes  

que esta reserva de plazas se 

suma a la que ya se hizo con an-

terioridad, para niños con nece-

sidades educativas especiales y 

que se trabajó conjuntamente, 

con el Institut Municipal de Ser-

veis Socials. 

Para que sea posible este fi n, el 

Consorci estudiará de antemano 

– a partir de la Renta 0-16– las 

familias que tienen necesidades 

en cada zona y posteriormente, 

reservará un número de plazas 

determinadas para que se de un 

equilibrio entre las diferentes 

escuelas del barrio y todas  ellas 

dispongan de un «refl ejo fi el» del 

entorno socioeconómico en el 

que nos encontramos. Todo ello, 

en colaboración con los equipos 

de Atención Psicopedagógica  

(EAP) de cada distrito.

El Consorci prevé el acceso el 

próximo curso a P3 de 194 alum-

nos con necesidades expecífi cas 

derivadas de discapacidad y 1.004 

con necesidades ocasionadas por 

situaciones sociales desfavoreci-

das.

Por ello, Ortiz explicó que de 

cara al próximo curso se crearán 

dos centros en el distrito de Sant 

Martí: la Escola  Auditori con dos 

líneas, y el Institut 22@, que se 

ubicará provisionalmente, en la 

antigua biblioteca Can Saladri-

gues.

Oferta inicial de plazas
El Consorci d'Educació de Barce-

lona estimó una demanda de 

12.800 solicitudes en P3  y 5.200 en 

primero de la ESO –en este caso 

contando sólo la escuela públi-

ca– en el que se mantiene el grupo 

en P3 y aumenta en cinco en pri-

mero de la ESO.

Además de la creación del Ins-

titut 22@,  también se ha previsto 

la creación de un grupo en los  

siguiente institutos: Poeta Mara-

gall, Juan Manuel Zafra, Infanta 

Isabel d'Aragó, Fort Pius, Pau 

Claris, Alsina y Martí Pous, don-

de también creará una línea 

adicional.

Barcelona creó dos nuevas 

ofi cinas  de escolarización en Nou 

Barris y Sant Andreu, que esta-

rán en funcionamiento de febre-

ro a septiembre, para atender a 

las familias durante todo el pro-

ceso y pondrá a disposición de los 

usuarios un video tutorial.

Sobre la posibilidad de incor-

porar el castellano en la preins-

cripción el Consistori confi ó en 

que se mantenga el actual mode-

lo de escuela catalana que «blin-

da» la Ley de Educación de Cata-

luña (LEC) y el Estatut y  defendió 

la inmersión. Para concluir, la 

concejal  municipal señaló «sería 

un grave error y tendría un im-

pacto en términos de segregación 

dividiendo en función de la len-

gua».

Las escuelas de la 
ciudad dispondrán de 
un «refl ejo fi el»  del 
entorno 
socioeconómico en el 
que nos encontramos

EFE

El Consorci 
estimó una 
demanada 
de 12.800 
solicitudes en 
P3 y 5.200 en 
primero de 
ESO para el 
próximo año

Caso Palau 

Montull sale de la 
cárcel tras pagar 
la fi anza fi jada de 
100.000 euros 

Fuentes del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña (TSJC) 

informaron a última hora de 

ayer de que uno de los dos 

principales acusados por el 

millonario expolio de las 

cuentas del Palau de la Música, 

Jordi Montull pagó por la 

mañana la fi anza de 100.000 

Los afectados por 
el brote de 
gastrointeritis 
ascienden a 406

Salud

L.R. - Barcelona

Tribunales

Multan a un 
mosso por golpear 
a un menor en 
la cabeza

El cabo de los Mossos 

d’Esquadra que golpeó a un 

menor en la cabeza, en la 

huelga general del 2012 en 

Tarragona, fue condenado a dos 

meses de cárcel, conmutables 

por una multa, por un delito de 

lesiones por imprudencia, tras 

un acuerdo de conformidad. 

L.R. - Barcelona

El brote de gastroenteritis 

aguda que se inició el miércoles 

en la Cerdanya afecta ya a 406 

escolares y profesores, según 

informó la conselleria de Salud, 

que situó el origen del brote en 

un restaurante de la estación de 

La Masella. La Agencia de 

Salud Pública de Cataluña (Asp-

L.R.  - Barcelona

euros que se le había fi jado para 

poder salir en libertad provisio-

nal. la sala dictó el respectivo 

auto, una decisión que fue 

trasladada de forma inmediata 

a la cárcel de Can Brians, por lo 

que Montull ya salió en liber-

tad. La incógnita reside ahora 

en la situación del principal 

acusado y ex presidente de la 

emblemática entidad Fèlix 

Millet. Sigue ingresado en el 

Hospital de Terrassa, debido a 

una neumonía. En su caso, la 

fi anza fi jada es de 400.000 euros, 

una cantidad de dinero que, 

según su defensa, les puede 

costar reunir debido a que 

tienen gran parte de sus bienes 

embargados. 

cat) ha informado que, a las 14 

horas de este martes, los 

afectados son 388 menores de 

entre 8 y 14 años y 18 profesores 

de nueve escuelas catalanas, 

además de un grupo de escola-

res franceses. Los escolares y 

profesores se alojaban en cinco 

hoteles de la Cerdanya, donde 

realizaban actividades de esquí 

y montaña –la denominada 

«semana blanca»–, y el miérco-

les por la mañana aparecieron 

síntomas en los primeros 

afectados, con vómitos, náuseas 

y dolor abdominal, y en algunos 

casos también fi ebre y diarrea. 

Ninguno de los afectados 

requirió ingreso hospitalario, y 

fueron atendidos en los CAP. 

4 Miércoles. 28 de febrero de 2018  •  LA RAZÓN
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Jordi Montull, libre tras pagar 100.000 euros
La mano derecha de F~lix Millet en el Palau de la Mdsica depositb ayer la fianza fijada por la Audiencia

BARCELONA
Jordi Montull, mano derecha de
F~lix Millet en el Palau de la Mfi-
sica Catalana y condenado a sie-
te afios y medio de prisi6n por el
saqueo de la entidad musical, ha
quedado en libertad provisional
tras ingresar una fianza de
100.000 euros.

Segfin inform6 ayer el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cata-
lunya (TSJC) en un comunicado,

la representaci6n de Montull hi-
zo efectiva a filtima hora de la
mafiana la fianza impuesta por
la Audiencia de Barcelona.

<(Una vez se ha verificado el
ingreso, la sala ha procedido a
dictar auto de libertad provisio-
nab>, detall6 el TSJC, una deci-
si6n que traslad6 de forma inme-
diata a la prisi6n, que la hizo
efectiva, segfin inform6 la agen-
cia Europa Press. Jordi Montull, su hija Gemma y su abogado, Jordi Pina. JORDI SOTERAS

En relaci6n al condenado a
nueve aflos y ocho meses de pri-
si6n FSlix Millet, al que la Au-
diencia impuso una fianza de
400.000 euros, no consta en es-
tos momentos que se haya dipo-
sitado ninguna cantidad, segfin
el TSJC.

La sentencia a ambos dirigen-
tes de la entidad musical se dic-
t6 el pasado mes de enero, ocho
afios y medio despu6s de que los
Mossos d’Esquadra irrumpieran
por primera vez en el Palau de la
Mfisica y tras un juicio que dur6
cuatro meses y medio con 16
acusados y medio centenar de
sesiones.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

32000

5428

Diario

238 CM² - 23%

1502 €

18

España

28 Febrero, 2018

P.13



i DIRECTOR
ENRIC HERNÀNDEZ

CONSELL DE CENT 425-427
BARCELONA. TEL. 93.265.53.53

www.elperiodico.cat
www.grupozeta.es1,30 DIMECRES

28 DE FEBRER DEL 2018

PER A GENT COMPROMESA
28dc.

La neu cau sobre la A-2, ahir a la tarda, quan la circulació de grans camions ja estava vetada.

MARC VILA

Paràlisi
 preventiva 

per la neu
La Generalitat suspèn la circulació 

de grans camions i el transport

 escolar a tot Catalunya 

 TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 4

Rajoy intenta aplacar 
la rebel·lió dels jubilats

L’EXECUTIU, DAVANT EL REPTE DE LA GENT GRAN PANORAMA

3Pàgina 27

Montoro anuncia en plena onada de protestes 
una rebaixa fiscal als pensionistes de més edat

El PSOE titlla la idea de «cortina de fum» i 
reclama augmentar les prestacions l’1,6%

La CUP exigeix a JxCat i ERC que ratifiquin la DUI
El Govern central pressiona contra una investidura de Sànchez mentre Puigdemont rebutja quedar com a símbol PANORAMA 3 Pàg. 18 a 21 i editorial

PRIMERA FILA

3Pàg. 48 i 49

Montull paga 
100.000 euros  
i queda lliure 
després de 22 
dies a la presó 
PANORAMA 3Pàgina 23

MILLET SORTIRIA AMB 400.000 € L’Espanyol 
fulmina 
el Madrid 
en l’últim 
minut (1-0)
PRIMERA FILA 3Pàgines 50 i 51

Quini, 
el mític 9, 
mor d’un 
infart als 
68 anys
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El Consell d’Europa ha presen-
tat un informe sobre el racisme 
a Espanya en què posa el líder del 
PPC, Xavier García Albiol, com a 
exemple de polític xenòfob. En el 
document, publicat ahir, hi apa-
reixen algunes declaracions de 
l’exalcalde de Badalona, el nom  
del qual no arriba a mencionar, 
en què relacionava els immi-
grants romanesos i gitanos amb 
la delinqüència o els musulmans 
amb el terrorisme islàmic. A més 
a més, l’organisme insta Espanya 
a crear un organisme «fort i inde-
pendent» per tal de combatre el 
racisme.
 Segons l’opinió del Consell 
d’Europa, a Espanya hi ha preju-
dicis racials –contra musulmans 
i gitanos, a banda de contra les 
persones LGTB– que no ha frenat 
el Consell per a l’Eliminació de 
la Discriminació Racial o Ètnica 
(CERED) creat pel Govern espa-
nyol el 2009. El CERED, afegeix 
l’organisme, «no és independent, 
no té una infraestructura pròpia 
i ha aturat pràcticament totes les 
seves activitats». H

INFORME

El Consell 
d’Europa 
titlla Albiol de 
polític racista

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

CONDEMNAT A SET ANYS I MIG 

Montull, lliure 
22 dies després 
al pagar la fiança

EL PERIÓDICO
BARCELONA

J
ordi Montull, mà dreta de 
Fèlix Millet al Palau de la Mú-
sica i condemnat a set anys i 
mig de presó pel saqueig de 

l’entitat cultural, va quedar ahir en 
llibertat provisional després d’in-
gressar la fiança de 100.000 euros 
que li havia imposat l’Audiència de 
Barcelona per l’existència de risc de 
fuga. L’exdirectiu de l’entitat cultu-
ral va ingressar al centre penitencia-
ri de Brians 1 el 5 de febrer passat i 
posteriorment va ser traslladat a Bri-
ans 2, de manera que ha passat entre 
reixes 22 dies.
 Segons va informar el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) en un comunicat, la defensa 
de Montull va fer efectiva a última 
hora del matí la fiança imposada pel 

tribunal. «Una vegada s’ha verificat 
l’ingrés, la sala ha procedit a dictar 
l’ordre de llibertat provisional», va 
detallar el TSJC, una decisió que va 
traslladar de seguida a la presó, mo-
tiu pel qual l’exdirectiu del Palau 
va poder abandonar ràpidament la 
presó de Brians.

MILLET, EL CAS OPOSAT  / Pel que fa a Fè-
lix Millet, condemnat a nou anys i 
vuit mesos de presó i que, com Mon-
tull, ha presentat un recurs al Tribu-
nal Suprem, no ha tingut la mateixa 
sort que el seu excompany. L’Audi-
ència de Barcelona li va imposar una 
fiança de 400.000 euros que almenys 
fins ara no ha pogut abonar.
 Això sí, Millet no està ara empre-
sonat a Brians. L’exdirigent de la ins-
titució musical continua tancat, pe-
rò ingressat al pavelló penitenciari 

El número dos de 
Millet va abonar ahir 
els 100.000 euros que 
li exigia el tribunal

L’expresident del 
Palau segueix tancat, 
però hospitalitzat 
a Terrassa

de l’hospital de Terrassa, on va ser 
ingressat arran d’una pneumònia.
 Millet i Montull, «amb la neces-
sària col·laboració de Gemma Mon-
tull», van idear un entramat delic-
tiu al voltant del Palau que els va per-
metre desviar i apoderar-se de més 
de 23 milions d’euros entre el 2000 

i el 2009. Tots tres van moure fons 
per pagar despeses particulars, com 
ara obres a les seves vivendes o viat-
ges a països exòtics. També van col-
laborar en el cobrament de comis-
sions il·legals per part de Conver-
gència Democràtica de Catalunya a 
Ferrovial. H

33 Jordi Montull i la seva filla Gemma, el 15 de gener passat.

JORDI COTRINA
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P
edro Sánchez consiguió con su 
voto que el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero congelara 

las pensiones en 2010. No estuvo solo: 
todo el grupo socialista dio el sí a esa 
drástica medida que, acompañada de 
otras como la reducción del cinco por 
ciento del sueldo de los funcionarios, 
se planteó para encarar al fin la crisis 
económica. José Luis Ábalos, Meritxell 
Batet, Miguel Ángel Heredia, César 
Luena, Luis Carlos Sahuquillo, Rafael 
Simancas y José Andrés Torres Mora, 
actuales diputados y en varios casos es-
trechos colaboradores del secretario 
general, también lo hicieron entonces. 
Como Sánchez, todos ellos alientan aho-
ra las manifestaciones de jubilados en 
contra del Ejecutivo por haber subido 
sus pensiones sólo un 0.25 por ciento. 

En el Gobierno actual existe preocu-
pación por el impacto de esas protestas 
entre el mayor caladero de votos del PP, 
el de los mayores de 65 años, y mucho 
enfado por la adhesión de la dirección 
del PSOE a las manifestaciones contra 
la escasa subida de las pensiones, que 

consideran una prueba más de dos de 
los males que aquejan a la presente di-
rección: su inconsistencia, palpable en 
la amnesia hacia su postura anterior, y 
el miedo a que Podemos les robe el voto 
de la izquierda. 

Entre los colaboradores de Rajoy 
existe la creencia de que las actuales 
manifestaciones de jubilados están sien-
do auspiciadas por Podemos. Como 
prueba recuerdan que en la celebrada 
la semana pasada, que llegó a desbor-
dar el cordón policial, el grito que se re-
petía era el de «sí se puede» y los con-
centrados abuchearon a Rafael Siman-
cas cuando salió a la calle a solidarizarse 
con ellos, no se sabe si por pertenecer 
al grupo socialista o, quizás, por recor-
dar su papel en la congelación decreta-
da por Zapatero.  

También se piensa en el Gobierno 
que el partido de Pablo Iglesias está tra-
tando de conducir al PSOE a la ruptu-
ra del Pacto de Toledo, cuya comisión 
de seguimiento continúa reuniéndose  
precisamente para encontrar solucio-
nes a la financiación futura de las pen-
siones, con nuevas fórmulas como la de 
financiar las no contributivas a cargo 
de los Presupuestos del Estado para pa-
liar el déficit de la Seguridad Social. Se 
espera que su trabajo concluya esta pri-
mavera.  Lo que podemos se opone fron-
talmente. «Se quieren cargar el Pacto 
Constitucional, como estamos viendo, 
y ahora quieren cargarse también el se-
gundo gran pacto de la Democracia».

CURRI VALENZUELA

CUANDO SÁNCHEZ VOTÓ 
CONGELAR LAS PENSIONES

CHISPAS

EFE Pedro Sánchez

J. H. BARCELONA 

El exdirector general del Palau de 
la Música, Jordi Montull, hizo ayer 
efectiva a última hora de la maña-
na la fianza que le habían impues-
to de 100.000 euros y por la tarde 
abandonó la cárcel de Brians 2 en 
la que se encontraba en prisión pro-
visional desde el 5 de febrero. 

Fuentes de la defensa explicaron 
a ABC que han conseguido reunir 
la fianza a base de pequeñas apor-
taciones de su entorno, pero que les 
ha costado varios días alcanzar la 
cantidad que la Audiencia de Bar-
celona le había impuesto para salir 
de forma provisional, a la espera de 
que el TS resuelva su recurso con-
tra la sentencia que le condenó a 
más de siete años de cárcel. Al ha-
ber depositado la fianza, a Montull 
se le ha retirado el pasaporte. 

Por su parte, el expresidente del 
Palau, Fèlix Millet, al que la Audien-
cia impuso una fianza de 400.000 
euros, no ha reunido todavía el di-
nero. Sigue ingresado en el pabe-
llón hospitalario penitenciario de 
Terrassa por una infección respira-
toria

Montull reúne  
los 100.000 euros 
de fianza y ya está 
fuera de la cárcel

abc.es/espana
ABC MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DE 2018 ESPAÑA 25
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Un dels exercicis més fa-
riseus d’aquests dies fari-
saics és la ràpida desfilada
de líders polítics “escanda-

litzats” de que Jordi Sànchez pogués
ser investit president, al no haver per-
mès, per expeditiva viadelConstituci-
onal, la investidura de Puigdemont.
Rabents i veloços han aparegut els so-
cialistes, Millos, peperos i la resta del
frontdel 155prestos a exigir “normali-
tat” en la política catalana,mentre im-
pedeixen la normalitat d’investir qui
té la majoria parlamentària. És un bis
repetita que assegura que escolta Ca-
talunya, i ho fa tant que, una vegada
rere l’altra, vulnera la seva voluntat
majoritària.
Les coses estan de la següent mane-

ra, perquè, amb tanta apel·lació a l’es-
mentada normalitat, oblidem com és
d’anormal tot el que està passant. Pri-
mer s’intervenenun govern i unes ins-
titucions, amb l’única raó que dona la
forçade l’Estat, després de capar qual-
sevol possibilitat de referèndum pac-
tat i de reprimir violentament la ciuta-
dania.Alhora, s’inicia unamacrocausa
penal en què s’estressa brutalment el
mateix ordenament jurídic espanyol i
s’imposenpresons preventives que te-
nenmés aire demantenir ostatges po-

lítics per forçar els esdeveniments que
de procés judicial. I les culpes penals
que s’imputen arriben a la bogeria
d’equiparar líders pacifistes amb col-
pistes armats. Alhora, l’Estat imposa
unes eleccions a Catalunya, en plena
situació anòmala, amb la majoria dels
líders sobiranistes a la presó o a l’exili.
Malgrat els esforços de tots els poders
de l’Estat, el dineral que s’inverteix en
opcions espanyolistes i el poder me-
diàtic al seu servei, l’independentisme
guanya sense embuts i reté la majoria
parlamentària. Tanmateix, lluny d’ac-
ceptar aquesta inequívoca voluntat
popular, especialment inapel·lable
ateses les condicions en què es pro-
dueix, l’Estat manté el setge amb tota
menadetravesper impedirqueaques-
ta voluntat popular es faci efectiva.
I és així com, primer, s’impedeix via

TC(ambsorprenents i impunes truca-
des de la senyora Soraya als magis-
trats) que el president Puigdemont
pugui ser investit, i quan la mateixa
majoria que té la majoria parlamentà-
ria (cosa que significa alguna cosa en
les democràcies) planteja que alesho-
res ho sigui Sànchez, avisen via diaris i
declaracions que no ho permetran. El
jutgeLlarenaencaranohaparlat, però
tots tranquils, que Millo i La Razón ja
han parlat per ell. I així anirem su-
mant, restant tot el que no li agrada a
l’Estat, encara que les urnes catalanes
hagin expressat la seva voluntat.
En aquest punt, per què perdre el

temps amb consens sobiranista, si de-
cidirà la Moncloa qui ha de governar
Catalunya? La qual cosa ens recorda
que les eleccions van ser una granpre-
sa de pèl i que no els interessava saber
el quevolienels catalans.El quevolien
era torçar la nostra voluntat, i en no
aconseguir-ho, la continuen torçant
desde l’Estat.Unabromapolítica.Una
estafa democràtica.

President
Sànchez

Per què perdre el temps
amb consens sobiranista,
si decidirà laMoncloa
qui serà el president?

El cavallmés llest delmón
CleverHans era el cavall més llest de

Berlín, d’Alemanya i del món. Col-
pejant el terra amb els seus cascos,

sumava, restava,multiplicava i dividia i, se-
gonselnivell intel·lectualdel’auditori, finsi
tot solucionavaproblemesaritmètics.
Hansadorava lesmultituds ielsperiodis-

tes, encantats depublicar les seves gràcies i
de comprovar diàriament que sabia les da-
tes del calendari. Fins i tot un grup d’in-
tel·lectuals prussians van firmar merave-
llats el 1904 una insòlita declaració donant
fedel seunomenys insòlit talent.
La ciència es rendia davant el prodigiós

equí finsqueunmodestbecaride la facultat
de Psicologia de Berlín, Oskar Pfungst, va
investigar amb rigor empíric les habilitats
deHans i va demostrar que només tenia la
intel·ligència d’un cavall, però que aquesta
era suficient per interpretar els signes que

emetia el seu auditori i dir-los en cada oca-
sióelquedesitjavenescoltar.
Addicte als aplaudiments i a les pastana-

gues,Hanshaviaaprèsadistingir els gestos
d’assentimentambquèels seus incondicio-
nals anticipaven el resultat de cada prova i
fer els cops de pota a terra que s’esperaven
d’ell.Larestadelpúblic,necessitatdemira-
cles en temps difícils, s’abandonava, com
migAlemanya,alail·lusiódelasevasaviesa.
Pfungst havia descobert l’efecte Clever

Hans i va renovar així el mètode científic,
però el mecanisme d’engany col·lectiu que
posavaenevidènciacontinuavaoperant.
Esmultiplicavenelspopulistesprodigio-

sosdisposatsadiralsalemanyselquecreien
que volien escoltar, i el d’alemanys dispo-
satsacreureelqueescoltaven.Unsenaltien
la unitat de la pàtria, i d’altres la injuriaven,
però la política ja s’havia convertit en pura

gesticulació de la fantasia que ignorava la
gestió del quotidià. Alguns alemanys espe-
raven que altres Pfungst desemmascares-
sin els líders davant les multituds que els
aclamaven;d’altresesvanindependitzarde
la política i es van esforçar a aconseguir el
discretmiraclequotidiàdel farratgeapunt,
l’establenet i el veterinaribenpagat.
Però el que vanveure van ser comminis-

tres, jutges i fins i tot bisbes aclamaven ca-
dascun els seus cavalls fins a convertir Eu-
ropaenunacompeticiód’animaladesqueja
sabem com va acabar, però que potser co-
mencem a oblidar. Per això, avui reaparei-
xen els prodigiososCleverHans amb l’únic
talent real de dir el que els seus activistes a
les xarxes socials volen escoltar. És el mo-
ment de recordar que, encara que alguns
humans hagin après a dividir-nos, els ca-
vallsnosabranmai sumar.

Pilar Rahola

Lluís Amiguet

AdaColauno téprojecte

Desde fa ja alguns anys la marca
Barcelona m’ha permès anar
pel món sense necessitat d’ex-
hibir nacionalitat. A l’Àsia,

l’Àfrica, Europa i Amèrica identifiquen la
ciutat amb personalitat pròpia, moderna,
liberal i capaç d’organitzar cimeres inter-
nacionals i depromoure totamenad’esde-
veniments esportius, culturals i econò-
mics. Barcelona, així, a seques, ha estat el
millor dels passaports.
La història de Barcelona és mil·lenària i

complexa,mai descoberta del tot, comens
recorda Lluís Permanyer en les seves crò-
niques en aquest diari, de lectura impres-
cindible. Barcelona ha estat moltes vega-
des portada als mitjans internacionals,
quevandonar comptedels convulsos anys
del seglepassat enels quals la ciutat eraun
feu anarquista, de desordres, dels episodis
brutals entre comunistes el maig del 1937,
de bombes, de venjances contra milers de
burgesos i catòlics assassinats al comença-
ment de la Guerra Civil i amb una repres-
sió franquista apartirdel 1939quevacom-
portar la presó i la mort d’altres milers de
catalans que van ser jutjats sense cap tipus
de garanties jurídiques. L’afusellament de
Lluís Companys a Montjuïc pel fet d’ha-
ver estat president de la Generalitat enca-
ra perdura en la memòria col·lectiva de
molts catalans.
Però Barcelona va viure també l’inici

d’una resistència minoritària i ben orga-
nitzada al franquisme. Va ser en el Palau
de laMúsicaprecisa-
ment on elCant de la
Senyera per comme-
morar el centenari
del naixement del
poeta Joan Maragall
va provocar un con-
sell de guerra a Jordi
Pujol, queva ser con-
demnat a set anys de
presó, dels quals en
va complir tres. Els
fulls volants llançats
a la platea portaven
com a títol Us pre-
sentem el general
Franco.
S’ha dit que Cata-

lunya era la locomo-
tora d’Espanya i Bar-
celona la gran capital
industrial que era
tambéunmirall en el
qual sempre s’han fi-
xat totes les ciutats,

viles i pobles catalans. La capacitat d’inte-
grar nouvinguts ha estat una de les seves
característiques històriques, cosa que ha
permès que la ciutat sigui plural, oberta,
innovadora i imaginativa. La llengua s’ha
mantingut gràcies a l’activismecultural de
les entitats cíviques en els temps difícils i
també a l’acord de les principals forces
polítiques que van apostar per la norma-
lització lingüística i per la integració. No

ha passat el mateix a Marsella, Gènova,
Nàpols o Venècia.
El 1986, Barcelona va tornar a aparèixer

a les portades de la premsa internacional
quan Pasqual Maragall, Juan Antonio Sa-
maranch i un grup de personalitats de la
societat civil es van comprometre perquè
els Jocs Olímpics del 1992 fossin un èxit.
Hi havia un projecte en el qual les forces
vives de la ciutat, el govern de FelipeGon-
zález, Jordi Pujol ambmenys entusiasme,
elsmitjans de comunicació i el voluntariat
es van sumar amb entusiasme a un objec-
tiu col·lectiu del qual encara vivim.
Maragall va crear un cinturó perifèric

per facilitar la circulació, va obrir la ciutat
almar, va guanyar el barri de la Vila Olím-
pica, va promoure la neteja de les façanes
modernistes i va canviar la cara d’unaBar-
celona que avui és visitada per milions de
turistes i que, a més, és un centre tecno-
lògic de primer nivell.
Quin projecte té la Barcelona d’Ada Co-

lau?No ho sabem. Sembla que es concreta
en foragitar el turisme, dificultar la res-
tauració, restringir les terrasses, solcar la
ciutat de carrils bici i donar curs a tots els
manters que impedeixen el lliure trànsit
de vianants, els més perjudicats per l’al-
caldessa Colau. Està sola amb els seus on-
ze regidors.
A l’equipmunicipal el diverteix fer cau-

re estàtues, canviar noms de carrers, pro-
hibir iniciatives i governar per als ideolò-
gicament afins. És probable que després
de les eleccions del 2019, aquells als quals
ara dona un suport ambigu i intermitent
acabin arraconant-la formant un altre ti-
pus de coalicions.
El futur de Barcelona no depèn de que

es quedi o no el Mobile World Congress
sinó de que recuperi l’esperit de lamoder-
nitat i la creativitat del segle XXI, que està
precisament en les desenes de milers de
persones que estan visitant i participant
en el congrés de les noves tecnologies. És
l’esdeveniment amb més força transfor-
madora que hi ha al món.
Calia saludar els congressistes amb un

espectacle de xoc institucional com el que
es va viure diumenge
a la nit? Hi pot haver
motius, però no prou
importants per jugar
amb el futur d’una
ciutat que vol conti-
nuar oberta al pro-
grés, a la pluralitat i a
la llibertat de tots.
Sembla que tot això
no tingui cap impor-
tància.
A Colau li ha faltat

talent polític per
buscar aliances que
sumessin per dibui-
xar un altre gran
projecte de Barcelo-
na com a referent
nacional i internaci-
onal. La ciutat recu-
perarà l’esperit em-
prenedor i de pro-
grés que sempre l’ha
distingit.

Lluís Foix

A l’alcaldessa li ha faltat talent
polític per buscar aliances per
construir un projecte sòlid
i ambiciós per a Barcelona
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Montull paga la
fiança de 100.000€
i surt de la presó
L’ex-director administratiu del Palau,
lliure després de 22 dies de reclusió

TONI MUÑOZ
Barcelona

In extremis i enmig del fort tem-
poral que afecta Catalunya
aquests dies, Jordi Montull va
sortir ahir de la presó de Brians 2
demanera discreta i allunyat dels
mitjans de comunicació. L’ex-di-
rector administratiu del Palau de
la Música va aconseguir reunir
els 100.000 euros de fiança que li
va imposar l’Audiència de Barce-
lona després d’acceptar parcial-
mentpart del seu recurs. En total,
ha estat 22 dies entre barrots.
Els familiars de Montull van

aconseguir els diners de la fiança
en sis dies gràcies a aportacions
de pròxims i amics. La secretària
del despatx d’advocats es va des-
plaçar a primera hora de la tarda
cap a la presó Brians 2, a Sant Es-
teve Sesrovires, desafiant la ne-
vada per fer efectiu el pagament
de la fiança davant el risc de tro-
bar-se la finestreta tancada. Tot i
això, els plans dels Montull van
sortir bé i l’exmandatari delPalau
va poder tornar a casa seva a últi-

ma hora d’ahir. L’Audiència de
Barcelona va acceptar el recurs
interposat per les defenses de Fè-
lix Millet i Jordi Montull perquè
poguessin sortir de presó amb
una sèrie de condicions fins que
la sentència condemnatòria fos
ferma. Les mesures que els van

imposar preveuen compareixen-
ces mensuals al jutjat, la prohibi-
ció de sortir d’Espanya i la retira-
da del passaport.
Més impediments està trobant

la família de Millet per reunir els
400.000 euros de fiança que li va
imposar el tribunal per concedir-
li la llibertat. En teoria, obtenir tal
quantitat dediners no li hauria de
ser fàcil, ja que l’expresident del
Palau de laMúsica va posar a dis-
posició de la justícia tots els seus
béns per rescabalar el dany que
vanpoder causar durant les dèca-
des en què va saquejar la institu-
ció. Mentrestant, Millet espera
ingressat a l’hospital Mútua de
Terrassa, on dijous passat va ser
ingressat després que empitjorés
el seu estat de salut. L’endemà
d’entrar a la presó,Millet ja va in-
gressar al mòdul d’infermeria.
L’Audiència de Barcelona va

condemnarMillet a 9 anys i 8me-
sos de presó, i a 7 anys i mig a
Montull, que va ser la seva mà
dreta en la institució. El tribunal
els va atribuir un desfalc de 23
milions d’euros, una part dels
quals va ser destinada a despeses
personals i 6 milions més van te-
nir una destinació desconeguda,
ja que van sortir dels comptes de
l’entitat i no se sap on van anar a
parar. Sí que es coneix la destina-
ció de 6,6milions que van arribar
a les arques de Convergència De-
mocràtica.
Les defenses dels dos exdirec-

tius del Palau van sol·licitar al tri-
bunal que es congelés el seu in-
grés a presó fins que s’esgotessin
totes les vies de recurs possible i
la sentència fos ferma. El tribunal
ho va acceptar a contracor i va
imposar diversesmesures davant
el risc de fuga.

QUIQUE GARCÍA / EFE / ARXIU

JordiMontull

Albiol,
assenyalat com
unpolític
xenòfob
Un informe de la Comissió
Europea contra el Racisme i
la Intolerància –un organis-
me que depèn del Consell
d’Europa– assenyala Xavier
García Albiol com un dels
pocs polítics espanyols que
ha utilitzat els sentiments
xenòfobs i racistes. L’informe
li retreu, a més, que en els
seus discursos polítics “vin-
culés la pobresa, l’atur i la
falta de seguretat amb l’arri-
bada de migrants i el terro-

risme islàmic”. L’informe en
el qual s’esmenta l’encara
president del PP a Catalunya
insta Espanya a la creació
d’un organisme “fort i inde-
pendent” per combatre el
racisme. Els experts adver-
teixen en el document que
les estadístiques de la policia
sobre els delictes motivats
per l’odi “no proporcionen
una visió realista de l’abast
d’aquest tipus de delictes”.
Segons detallen, les esta-
dístiques policials es caracte-
ritzen per la notificació
“insuficient” i per les “inco-
herències” en la recopilació
de dates. A més, critiquen,
no estan vinculades de
manera “suficient” amb les
estadístiques judicials. /
Redacció i agències

Confirmen
el pagament
ennegre de
despeses del PP
El judici sobre la branca va-
lenciana de la xarxa Gürtel no
necessitava gaires cireretes,
però la unitat de delictes eco-
nòmics i fiscals (UDEF) de la
Policia n’hi va posar ahir una
d’especialment destacada. El
que van fer els experts en la
investigació va ser confirmar
el modus operandi de la trama
a la Comunitat Valenciana, a
còpia de factures falses i paga-
ments en diner negre de des-
peses electorals del Partit

Popular. Amb algun detall
afegit sobre el llenguatge i els
procediments de l’organitza-
ció, com ara la tendència
generalitzada a posar-li mal-
nom a tothom o l’existència
d’una doble línia comptable
per distingir més bé les opera-
cions pel seu grau de licitud.
Hi havia, per exemple, una

llista d’actuacions comercials
denominada Alacant i una
altra de batejada com a Barce-
lona. Aquesta segona portava
la pitjor part, perquè sota
l’epígraf “Alacant” es compta-
bilitzaven els pagaments
efectuats d’acord amb les
regles dels circuits legals. A la
línia Barcelona li corresponi-
en, en canvi, les operacions
que s’havien fet amb diner
negre. / JoséMaría Brunet

INFORMACIÓ PER A LECTORS I SUBSCRIPTORS: pots trobar “Les Millors Obres de la Narrativa Catalana del Segle XX” al quiosc cada cap de setmana una nova entrega, per només 9,95 euros més el cupó
del dia. A més, tens l’opció de comprar-la a través de la web: www.lavanguardiashopping.com. Enviaments a tot Espanya excepte a les illes Canàries, Ceuta i Melilla.
* GRATIS en subscriure’t per 119 €/any. Subscriu-te a l’edició impresa i digital de La Vanguardia el dissabte i diumenge per només 119 €/any i et regalem la col·lecció completa Narrativa catalana del segle XX.
Sense compromís de permanència. Consulta les condicions de l’oferta trucant al 933 444 800. Oferta vàlida per a noves subscripcions o subscripcions addicionals. És condició necessària que l'adreça i/o el
subscriptor no hagin tingut contractada una subscripció els últims 90 dies. És imprescindible pagar amb targeta de crèdit. Promoció vàlida fins al 8 de juny del 2018.
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