Recull de
Premsa

nyà i la rodalia, a la Catalunya del sud
encara és un miracle escoltar en directe
les propostes de Thomas de Pourquery,
Benoît Delbecq, Théo Ceccaldi, Vincent
Courtois o Julien
Lourau,
Ara
Playautèntiques
celebritats del nou jazz gal i, per extensió, de la resta d’Europa.
Enguany, per exemple, podrem gaudir del contrabaixista Renaud Garcia23
Fons,
unSeptiembre,
dels grans noms2016
de l’anomenat

i el Vell Continent on l’etiqueta jazz europeuPAÍS:
respon
a la voluntat de bastir una
España
identitat pròpia: una música propera a
PÁGINAS:sonora,
7 a la barreja d’estils
l’avantguarda
i, fins i tot, a les músiques tradicionals,
TARIFA:
allunyada,
per979
tant,€del jazz nord-americà més canònic. És una manera de conce184 CM²
- 22% al JazzèbreÁREA:
el jazz arrelada
a Perpinyà,
bre, a l’altra banda de la frontera, des de fa
gairebé tres dècades. MARTÍ FARRÉ

hi havia qui pensava que l’art techno, una variant sofisticada de l’estil sorgit a Detroit a principis dels noFRECUENCIA: Semanal
ranta, no tindria cabuda a Europa. Sis cançons asO.J.D.:
12978
pres,
de ritmes
sincopats, van desmentir-ho: The Decadent (2007) va posar Rival
Consoles al mapa de la música de ball hipnòtica. Des d’aquell moment, Ryan
LeeE.G.M.:
West ha108000
passat a ser un guru, i les seves creacions, un manual d’escapisme.
Lee West continua tensant la corda al cap d’una dècada. Després de Howl (2015),
SECCIÓN:
AGENDA
més mental i dens,
ara s’embranca de nou en el ritme pel ritme: Night melody
és un laberint on el més important és que regni la sensació de caos. Un caos mil·limetrat. YERAY S. IBORRA

EN DIRECTE

LA TRIA DE BORJA DUÑÓ

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÈS

‘LA TRAVIATA’, DE G. VERDI

FLOY KROUCHI

AVINGUDA DE LA CATEDRAL

PALAU DE LA MÚSICA (BARCELONA)

CINEMES TEXAS (BARCELONA)

23 de setembre

27 de setembre

29 de setembre

De la programació del BAM i Mercè Música podríem recomanar
desenes de concerts, però, posats a triar, n’hi ha un que té tots els
números per ser recordat. Si encara no heu vist mai el directe de la
Maria Arnal i el Marcel Bagès, doneu-vos aquesta oportunitat.
Peces com A la vida, de l’Ovidi Montllor, o la Cançó de Maria
Ginestà us posaran la pell de gallina. Paraula.

Dimarts s’estrena al Palau de la Música la versió semiescenificada
de La traviata de Giuseppe Verdi, amb direcció musical de Xavier
Puig, direcció escènica de Jesús Fernández i l’orquestra Terrassa
48, amb més de 80 artistes sobre l’escenari. La famosa òpera inspirada en La dama de les camèlies, d’Alexandre Dumas, també es
podrà veure els dies 11 d’octubre i 5 de desembre.

El festival de música d’avantguarda LEM comença aquest dijous
amb l’actuació de la baixista parisenca Floy Krouchi, que ve del
món del dub industrial i el noise, però que ha acabat experimentant amb músiques de l’Índia i duent al límit les freqüències greus
del seu instrument. Un gran aperitiu –gratuït– d’una edició que
compta amb mestres com Walter Thompson i Pierre Bastien.
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E1 Modernisme, m6s enllh de Gaudi
L’ARTISTA
LAPINPUBLICA
UNLLIBREDE DIBUIXOS
IMPRESSIONANT
SOBRE
EL MODERNISME
DEBARCELONA
Lapin ds un artista, iHustradot i urban sketcher franc~s
establert a Barcelona, i tamb6 un aut6ntic enamorat
del llegat modernista de la
cintat. Arab el degut respectea Gaudl, Lapin sap que el
Modernisme catalh t6 altres
grans noms que val la pena
con6ixer; per exemple, Lluls
Dom6nech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch. Ara ha
decidit homenatjar-los corn
cal a Modernisme, Beyond
Gaudl, un llibre de belles
instant~nies dibuixades al
carter, editat per Zahorl de
Ideas en la coHecci6 Sketchguides, arab la coHaboracid
de l’Ajuntament de Barcelona.
La camerao el Ilapis
Lapin no necessita cap c~.mera per retratar a tot color els
grans edificis de Barcelona.

Ambel material de dibuix i
els veils quaderns de comptabilltat
que compra sempre

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

a Els Encants, aconsegueix
oferir-nos una mirada sorprenent i arab divertits tocs

surrealistes sobre el que passa al seu voltant, queens permet redescobrir la bellesa
de la nostra ciutat.
Lapin es defineix a si mateix
com un "il-lustrador m6bil". E1
seu art pot n6ixer en qualsevol lloc: al carrer, en una estacid de metro, en un bar... Els
filtims anys, ha omplert m~s
de 160 quaderns i ha publicat llibres sobre Cuba, el Jap6,
Istanbul i Paris. Els seus blocs
de dibuixos continuen la tradi-

ci6 dels grans diaris de
viatges d’artistes corn
Delacroix i Paul Klee.
Alhora, la seva mirada
ir6nica (una de les seves
m~ximes 6s que un bon
quadern ha de contenit dinosaures i eotxes
antics) ens permet gaudir d’una realitat convertida en fantasia.
Modernisme Beyond Gaudl es
va presentar el 21 d’abril al Palau de la Mils|ca, un d’aquests
meravellosos edificis del Modernisme m6s enll~ de Gaudl.
E1llibre ja es troba en llibreries i tambfi a la Moritz Store.

DISPONIB[E
A [A MORITZ
STORE
DE
[A FABRICA
MORIRZ
(RONDA
DESANT
ANTONI,
39-41,BARCELONA)
HORARI:
DEDT.ADJ.,DE10AOOH;
DV.I DS,DE

tre les 100 universitats del món que
més
més, BoPAÍS: España creixen en recerca. A
FRECUENCIA:
net
anuncia
5
milions
a
transfePÁGINAS: 1,28
O.J.D.: 5517
rència de coneixement. 41
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Camp Nou

IC I PERD MESSI PER LESIÓ 36-37
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A més a DdG
L’Audiència jutjarà
Millet entre el gener i
l’abril pel saqueig del
Palau de la Música 28
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L’Audiència jutjarà Millet entre
el gener i l’abril pel cas Palau
 El judici se celebrarà en una sala de la Ciutat de la Justícia per la quantitat de parts personades
ACN/ARXIU

BARCELONA | EFE/DdG

L’Audiència de Barcelona vol
jutjar l’exresponsable del Palau
de la Música Fèlix Millet per l’espoliació de l’entitat cultural entre
els pròxims mesos de gener i abril. Segons el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), la secció desena de l’Audiència ha dictat una providència en la qual
convoca per al 3 d’octubre la Fiscalia i els advocats de les acusacions popular i particular i la defensa per posar-se d’acord amb l’agenda de la vista oral. El cas Palau,
que ha comportat l’embargament
d’una quinzena de seus de CDC
per cobrar presumptament comissions de la constructora Ferrovial a través de l’entitat, arribarà a judici gairebé 8 anys després
d’esclatar l’escàndol de l’espoliació,
que al juliol del 2009 va portar al registre de l’ediﬁci modernista.
L’enjudiciament del cas, investigat per cinc jutges diferents que
s’han succeït al capdavant del jutjat d’instrucció 30 de Barcelona, ha
correspost, per repartiment, a la
secció desena de l’Audiència, que
ha designat com a ponent de la
sentència el magistrat Julio Hernández Pascual. A més, donada la
quantitat de parts personades,
amb 16 acusats, i que mobilitzarà
una trentena de ﬁscals i advocats,
el judici se celebrarà en una sala de
la Ciutat de la Justícia, en comptes
del Palau de Justícia, on té la seva
seu l’Audiència, per la necessitat tenir una sala amb prou capacitat.
En total, la causa del Palau de la
Música, que la secció desena de
Barcelona va rebre el passat 2 de
setembre, consta de 65 caixes amb

Millet i Montull, el 8 d’abril durant el judici pel cas de l’hotel del Palau, en el qual van ser absolts pel Suprem.

102 volums i un total de 60.724 folis, als quals cal sumar les peces separades de situació dels encausats.
La Fiscalia demana 27 anys i mig
de presó per a Millet i Jordi Montull per l’espoliació del Palau i uns
altres set i mig per a l’extresorer de
CDC Daniel Osàcar, pel seu paper
clau en el presumpte pagament de
comissions il·lícites de la constructora Ferrovial a Convergència.
En el seu escrit de qualiﬁcació,
el ﬁscal Anticorrupció Emilio Sánchez Ulled acusa Millet i la seva mà
dreta Montull dels delictes de malversació de cabals, falsedat documental, apropiació indeguda i
contra la Hisenda Pública, entre
d’altres, i demana també una condemna de 26 anys de presó per a

l’exdirectora ﬁnancera de l’entitat,
Gemma Montull. Pel presumpte
entramat per al pagament de comissions il·lícites a CDC, el ﬁscal
acusa de tràﬁc d’inﬂuències i blanqueig de capitals a Osàcar, a l’hora que planteja el decomís de 6,6
milions a CDC per les sumes que
suposadament va rebre de Ferrovial a canvi de l’adjudicació d’obra
pública en els governs de Pujol.
A més, el ministeri públic reclama multes de 20 milions a Osàcar i els exresponsables del Palau
pel blanqueig de capitals perpetrat
mitjançant la trama de comissions il·lícites, i de 10 milions per
als directius de Ferrovial Pedro
Buenaventura i Juan Elizaga, qui
afronten una condemna de quatre

Investiguen Olga Tomàs en una
peça separada del cas de les ITV
 Demanen processar la

renunciar pels recels de la CUP per
la seva «pudor de corrupció».
directora fallida de l’Agència
Segons fonts judicials, Tomàs va
Tributària
per
declarar com a investigada daPALAU DEde
LACatalunya
MUSICA CATALANA

un dels principals imputats pel cas
de les ITV, en què s’està pendent de
jutjar una trama que presumptament va arreglar concursos d’ad-

anys i mig de presó. El ﬁscal creu
que el desviament de fons a CDC
va comptar també amb la complicitat de l’exdirectora general
del Palau Rosa Garicano, per a la
qual demana una condemna de
vuit anys i mig de presó i multes
que sumen dotze milions d’euros.
A més de detallar els mecanismes pels quals Millet i Montull es
van apropiar de fons públics i privats del Palau, el ﬁscal descriu en
el seu escrit un «entramat delictiu»
per a la «ﬁnançament il·lícit» de
CDC que els espoliadors van ordir
al costat de Ferrovial i càrrecs de la
formació entre els anys 1999 i
2009, a canvi de l’adjudicació d’obres com la Ciutat de la Justícia de
Barcelona o la línia 9 del metro.
nado sosté que, dels correus electrònics intervinguts en l’ordinador
de Tous, «s’observa clarament com
se li va adjudicar irregularment el
contracte negociat i sense publicitat per import de 44.850 euros»,
malgrat que la llei de Contractes de
l’Estat obliga a convocar un concurs amb tres empreses.
Segons la Fiscalia, dels correus
intervinguts es desprèn que Tomàs
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TORNA EL PERIS!

AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA

DANI CHICANO
PERIODISTA

@Xiquein

«És el primer cop que hi ha un
finançament d’aquest calat
per a la recerca en salut
des de la Generalitat»
o el d’El cor de la ciutat
sinó el Pla Estratègic de
Recerca i Innovació en
Salut (PERIS). Ahir es va
presentar el del període 2016-2020 i
en vull destacar un parell d’aspectes
que fan que encara avui em duri el
somriure plaent. El primer és que es
dedicaran enguany (sí, enguany, i no
pas en els propers quatre anys) 20
milions d’euros a convocatòries especíﬁques d’ajuts a la recerca. És el
primer cop que hi ha un ﬁnançament d’aquest calat per a la recerca
en salut des de la Generalitat. No parlo del ﬁnançament indirecte o el dels
centres, que és molt més alt i no es
deixa pas de ﬁnançar, sinó que sortirà una convocatòria per a projectes
de recerca, una per incorporar cientíﬁcs i tecnòlegs als grups de recerca
dels centres sanitaris, una per la intensiﬁcació en recerca de professionals de la salut i una altra per a accions ambicioses de recerca per
abordar grans problemes de salut.
El segon aspecte que vull ressaltar
és que en el disseny d’aquest segon
PERIS s’ha donat veu no només a investigadors i professionals de la salut
sinó també a pacients. Em sembla
molt remarcable perquè el PERIS des
de la seva concepció ha estat imbuït
de recerca translacional, és a dir, de la
recerca que es fa dirigida a la millora
del sistema de salut on, precisament,
són els pacients els destinataris. O, si
es vol, els ciutadans, atès que també
s’hi inclou, com no podia ser d’altra
manera, la recerca en prevenció de
les malalties i en promoció de la salut. I justament per a aquests destinataris s’ha dissenyat un vídeo de presentació en societat del PERIS on
s’explica que per cada euro invertit en recerca en salut se n’obtenen tres en valor social i econòmic. Ben retrobat, Peris!

N

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

«@Marrecs,
considerats colla
local de Girona.
Bravo. Estaria bé
que aquest sobtat
sentit de
"metropolitaneïtat"
s'estengués a
d'altres àmbits.»
JOSÉ ANTONIO DONAIRE
PROFESSOR DE LA UDG

@DonAire

«En @KRLS no pot
evitar la seva
condició de
periodista i descriu
l'accident de
trànsit del
president: Ell
mateix.»
JÚLIA COT
GUIONISTA

@cot_julia

«He suspès de nou
l'examen pràctic de
conduir. Part
positiva: celebraré
sense problema el
Dia sense Cotxes.»

Llanxes pneumàtiques per fin

 El palazzo Strozzi de Florència ha estat transformat per l’artista

conjunt de 22 llanxes pneumàtiques de color taronja penjades a la
men migratori, i que s’exhibeixen com a avantsala d’una retrospec

LA FINESTRA

HISTÒRIA

ques del país. El Defe
nuació d'un altre setm
febrer d'aquell mateix
que tenia per títol La
del qual només se'n c
número, datat del 9 d
la Biblioteca Fages de
gueres. Era l'òrgan de
la secció local de la U
cionalista Republican

L’ÚNIC EXEMPLAR DEL PERIÒDIC
PORTBOUENC «EL DEFENSOR»
L’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes de setembre
a través del seu web «El document
del mes», l'exemplar publicat el divendres 1 de juny de 1916 de la capçalera El Defensor, primera i última publi-

PUIGDEMONT PRES
RAMENT DELS PRE
El president de
Carles Puigdem
avui l’acte de lliurame
Literaris de Girona, a

ORIOL SOLÉ
PERIODISTA

@urisole

«El dia que mai
havia d'arribar
s'apropa:
l'Audiència de
Barcelona convoca
el 3 d'octubre les
parts per fixar data
pel judici del cas
Palau.»
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BAROMETRO
Ar~ntzazuRuiz

Isidre Fain~

Actriz
Lajovende Vila-secatuvoel
placer desentirsecorno u na
estrella enel FestivaldeCine de SanSebastian,donde
su primerapelfcula, ’Vivir y
otrasficciones’,se estren6
el
domingo.I~23

Nuevopresidentedel
grupo GasNatural Fenosa
El tambi~npresidentede la
Fundaci6n’LaCaixa’ asume
su cargocon el objetivo de
<<consolidar
el liderazgodel
grupo y reforzar el crecimientointernacional>>,p35

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

mm
~

F~lixMillet
Exresponsable
del Palau
de la M,~s;ca
LaFiscal[a
pide27afiosdeprisi6n para~lyMontull,su mano derecha.Confesaronun
desfalcode 3,3 millones,perosesospechaquesupera
los
30 millones, p~

~
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TRIBUNALS¯VUITANYS

DESPRI~S D’ESCLATAR ELCAS

MillctiMontull
seranjutjats pel
saqueigdelPalau
entregeneri abril
Convocadesdefenses

te pagamentde comissions il.llcites de la constructora Ferrovial a la formaci6nacionalista.
E1 fiscalAnticorrupci6 Emilio
S~inchezUlled acusa Millet ila se
va mhdretaMontull dels delictes
de malversaci6 de cabals, falsedat documental, apropiaci6inde
guda i contra la HisendaPfiblica,
entre d’altres, i demana tambd
EFE
una condemnade z6 anys de pres6 per a l’exdirectora financera
UAudi~ncia de Barcelonavoljut
de l’entitat, GemmaMontull.
jar l’exresponsable del Palau de
Pelpresumpte entramat per al
la Mfisica F~lix Millet per l’espo- pagament de comissionsiHicites
li de l’entitat entre gener i abril, aCDC,elfiscalacusadetr~fic d’ingairebd wait anys desprds de des- flu~ncies i blanqueig de capitals
tapa~sel’eschndol,ihaconvocat
l’extresorer Daniel Os~tcar, alho
acusacions i defenses per fixar
ra que plantej a el decomlsde 6,6
l’agenda deljudici.
milions ala formaci6 nacionalisL’enjudiciament del cas -in- ta per les sumes que suposadavestigat per cincjutges diferents- ment va rebre de Ferrovial a canha correspost,per repartiment, a vi de l’adjudicaci6 d’obra pfiblica
la secci6 desena de l’Audi}ncia, en els governs de Jordi Pujol. A
que ha designat corn a ponent de m~s, reclama multes de zo milila sent~nciaelmagistrat Julio He~ onsaOshcarielsexresponsables
mlndez Pascual.
del Palau pel blanqueig de capiLa Fiscalia demana z7 anys i tals perpetrat mitjan~ant la tra
mig de pres6 per a F~lix Millet i made comissions il.1/cites, i de lO
Jordi Montull per l’espolidel Pa- milions per als directius de Ferlau de laMfisica,i set imigperal’ex rovial Pedro Buenaventurai Juan
tresorer de CDCDaniel Oshcar, Elizaga, qui afronten una condempel seu paper clau en elpresump- na de quatre anys i mig de pres6.

i acusacions
perfixar
l’agenda
deljudici,que
podriacomportar
als
dosprincipalsencausats
z7 anysi migdepres6
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EIs exresponsables
del PalauF~lixMillet i JordiMontull,en unaimatge
d abril de2o14
durant
el judicipel casdeI hoteldelPalau.~oro:~c~
LES XIFRES

8

14

27,5

6,6

anys
¯ L’eschndol
deI’espolidel Palauvaesclatar
fa gaireb~
vuit anys,al
juliol del 2oo9.

65

acusats
caixes
¯ Am~sdeMilletiMon- ¯ La causaconstade
tull. El casmobilitzar~ 65caixesamblo2vom~sd’unatrentenade lumsque,entotal,sufiscalsi advocats.
men6o.724foils.

anysde pres6
milions d’euros
seusdel partit
¯ La Fiscalia demana ¯ I~s lasumaquesupo-¯ CDCva haverd’emaquestapenade pre- sadamentCDCvarebre
bargar una quinzena
s6 pera F~lix Millet i deFerrovial,viaPalau, de les sevesseusen
Jordi Montull.
a canvid’obra
p6blica. conceptedegarantia.

Elfiscal creu que el desviament
de fons a CDCva comptar tamb~
ambla complicitat de l’exdirec
tora generaldel Palau Rosa Gaffcano, per a la qual demanavuit
anys i mig de pres6 i multes que
sumen dotze milions.
A m~s de detallar els mecanismes pels quals Millet i Montull
es van apropiar de forts pfiblics i

privats del Palau, el fiscal descriu
en el seu escrit un <<entramatdelictiu>, per ala ,<finangament
il.li
cit,, de CDCque els espoliadors
van ordir al costat de Fcrro¥ial i
ehrrevsde la formaci6entre els anys
1999i zoog, a canvide l’adjudicaci6 d’obres com la Ciutat de la
Justlcia de Barcelonao la llnia 9
del metro.
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TRIBUNALS

L’Audi
nciaproposa
eljudici
de[Patau
entregener
i abril
L’audi6nciade Barcelonapmposaa totes Ies parts que el
denominat
<~casPalau,~es jutgi
entre generi abfil del proper
2o17,gaireb6vuit anysdespr~s
d’esclararI’esc~ndol
eljuliol del
2009.TotesIes parts personades, 38, represenhadesper 3o
advocats,estan cirades a tma
reuni6arabel magistratportent
per quadrarles agendesi establir el calendaride vistes. E1
conegutcorna *~caspalaw~ha
estat invesfl~tpel Jutjat d’Ins-
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trucci6 ndmem
30 de Barcelona. Esvainiciar l’any2009i ha
finalitzat aquest 2ot6despr6s
de diversoscanvisde magistrat
instructor, nombrososrecursosi vicissitudsprocessals.La
causafou rebudapel tribunal
el passat 2 de setembre.T~38
parts processals,arabtm total
de 65 capsesaixi cornlo2 volums. S6nun total de 60.784
folis, a m6sde la documentad6
de les pecesseparadesde situaci6. ~
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l’excepció però no ens escaparem pasPAÍS:
de laEspaña
violència.... si ens
PÁGINAS: 24
declarem independents una bo€
na partTARIFA:
de la 259
societat
catalana
ÁREA:
105
CM²
10%
no reconeixerà el referèndum”,
assegura en un article que recull

civil a Catalunya”, afirma PuigdeFRECUENCIA: Diario
mont
tot recordant que no hi ha
O.J.D.: 2112
tradició
de violència com en el
E.G.M.:
cas del País Basc. L’article recull
SECCIÓN:
ACTUAL de la Gel’opinió
del president
neralitat, Carles Puigdemont.

L’Audiència proposa
celebrar el judici del ‘cas
Palau’ entre gener i abril
La Secció Desena de l’Audiència
de Barcelona proposa a totes
les parts que el denominat ‘cas
Palau’ es jutgi entre gener i abril
del proper 2017, gairebé vuit anys després d’esclatar l’escàndol
el juliol del 2009. Totes les parts
personades, 38, representades
per 30 advocats, estan citades
a una reunió amb el magistrat
ponent per quadrar les agendes
i establir el calendari de vistes.

Segons ha comunicat el TSJC, el
tribunal ha dictat una providència demana a totes les parts que
acudeixin a la convocatòria amb
les seves agendes professionals i
l’acreditació de totes aquelles citacions prèvies que puguin coincidir amb el període inicialment
proposat amb l’objectiu de, en
una sola sessió, configurar el calendari adient a la disponibilitat
de totes les parts.

Rufián (ERC) titlla
Fernández Díaz de “Vito
Corleone sense honor”
El portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat el ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, de “Vito Corleone sense honor” i va reiterar
que –tal com va fer a l’agost- ERC
defensarà la creació d’una comissió d’investigació sobre les

activitats del ministre. Els republicans -juntament amb el PDCi el PSOE, van presentar peticions per a la creació d’aquesta
comissió i dimarts que ve el ple
aprovarà previsiblement la seva
creació amb els vots de totes les
formacions a excepció del PP.

Una roda de camió impacta
contra el cotxe del president
sense causar danys personals
Una roda de camió va impactar
ahir contra el cotxe oficial del
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sense causar
danys personals. El president ho
va publicar a Twitter amb una
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trària va perdre una roda, que va
creuar la mitjana i va xocar contra
el cotxe oficial del president, van
explicar fonts de Presidència.
No hi va haver ferits i ni necessitat de visitar l’hospital. Puig-

prèvia

Assegur
o segona

Barcelona
ACN
La coordinadora genera
Marta Pascal, va nega
canvi de posició del pa
la investidura del pres
govern espanyol i va d
que el referèndum és
nia vermella” fins i to
a qualsevol negociació
tarem en cap taula de
ció on abans no hi hag
tema del referèndum.
parlar hi ha d’haver un
mís inequívoc amb data
ta clara”, va avisar Pasc
de premsa, on va indica
hi ha cap modificació,
o segona interpretació
sobre aquesta qüestió.
forma, va voler tancar la
després que el portave
al Congrés, Francesc Ho
la porta a una reflexió a
“S’ha d’entendre qu
democràcia normal i c
ciutadans s’han de pod
sar, és una línia verm
clara”. Així de contun
expressat Pascal despr
declaracions d’Homs i ta
prés que el número do
al Congrés, Carles Ca
hagi dit en una entrevi
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Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
EFE/ALEJANDRO GARCÍA

UN GEGANT ENERGÈTIC  25

FC BARCELONA, 1- ATLÈTIC MADRID, 1 28

El manresà Fainé inicia una nova L’Atlètic torna a convertir-se
etapa al capdavant de Gas Natural
en un escull per al Barça
MANTINDRÀ LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ MATRIU DE LA CAIXA

MESSI ES RETIRA A MIG PARTIT PER UNA LESIÓ

Substitueixen l’aigua de
Monistrol contaminada
després de tres dies i mig
 Ahir a les 21.45 h es va comunicar que a mitjanit es tallaria l’abastament i

s’omplirien els dipòsits amb cabal net per normalitzar el servei avui al migdia  8
ACN

Una dona
denuncia un
policia local
de Berga per
agredir-la a la
comissaria
UNA METGESSA D’AVIÀ DE
36 ANYS AFIRMA HAVER ESTAT
EXPULSADA AMB VIOLÈNCIA
DE LES DEPENDÈNCIES; LA
POLICIA DECLINA DONAR LA
SEVA VERSIÓ  4

Manresa atén
cada any 500
casos nous
de demència
LA UNITAT FORMADA PER LA
FSSM I ALTHAIA ATÉN DUES
MIL PERSONES SIS-CENTS
ASSISTENTS EN UN ACTE DEL
DIA DE L’ALZHEIMER A MÓN
SANT BENET  2-3

Millet serà jutjat
aquest hivern,
vuit anys
després del
cas Palau

Gasoil a les aixetes i aigua neta al carrer
La companyia Sorea, responsable del subministrament a Monistrol de Montserrat, va portar aigua en cisternes al municipi per abastir els veïns, ja que
l’aigua que rajava de l’aixeta feia olor de carburant com a mínim des de diumenge. A la foto, cua al carrer, ahir.

L’ESPOLI HA PASSAT PER
LES MANS DE CINC JUTGES
DIFERENTS  20

CENTRE D’ÒPTICA I OPTOMETRIA
CENTRE AUDITIU LLUÍS SOLER
c/ Àngel Guimerà, 46 - 08241 MANRESA
T 93 873 52 55
STELLA MCCARTNEY
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Millet serà jutjat
aquest hivern,
vuit anys
després del
cas Palau
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per acomiadament de
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EL CAS PALAU A JUDICI 4 El cas de l’espoliació del Palau de la Música arribarà a judici entre els propers mesos
de gener i abril, vuit anys després que esclatés l’escàndol. Al banc dels acusats seuran l’expresident de l’entitat
Fèlix Millet i quinze acusats més

R
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L’Audiència jutjarà Millet a l’hivern, vuit
anys després de l’esclat del cas Palau
 El judici per l’espoli se celebrarà entre el gener i l’abril a la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet
ACN/ARXIU

EFE | BARCELONA

L’Audiència de Barcelona vol jutjar l’exresponsable del Palau de la
Música Fèlix Millet per l’espoliació
de l’entitat cultural i ho farà entre el
gener i l’abril. Segons el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), la secció desena de l’Audiència ha dictat una providència
en la qual convoca per al 3 d’octubre la Fiscalia i els advocats de les
acusacions popular i particular i la
defensa per posar-se d’acord amb
l’agenda de la vista oral. El «cas Palau», que ha comportat l’embargament d’una quinzena de seus de
CDC per cobrar presumptament
comissions de la constructora Ferrovial a través de l’entitat, arribarà
a judici gairebé 8 anys després
d’esclatar l’escàndol de l’espoliació,
que el juliol del 2009 va portar al registre de l’ediﬁci modernista.
L’enjudiciament del cas, investigat per cinc jutges diferents que
s’han succeït al capdavant del jutjat d’instrucció número 30 de Barcelona, ha correspost, per repartiment, a la secció desena de l’Audiència, que ha designat com a
ponent de la sentència el magistrat
Julio Hernández Pascual. A més,
donada la quantitat de parts personades, amb 16 acusats i que mobilitzarà una trentena de ﬁscals i advocats, el judici se celebrarà en
una sala de la Ciutat de la Justícia,
en comptes del Palau de Justícia, on
té la seva seu l’Audiència, per la ne-

El cas arribarà a judici gairebé
vuit anys després que
esclatés l’escàndol
d’espoliació del Palau

Millet i Montull, el 8 d’abril al judici pel cas de l’hotel del Palau

cessitat de tenir una sala amb prou
capacitat.
En total, la causa del Palau de la
Música, que la secció desena de
Barcelona va rebre el passat 2 de setembre, consta de 65 caixes amb
102 volums i un total de 60.724 fulls,
als quals cal sumar les peces separades de situació dels encausats.
La Fiscalia demana 27 anys i
mig de presó per a Millet i Jordi
Montull per l’espoliació del Palau i
uns altres 7 i mig per a l’extresorer
de CDC Daniel Osàcar, pel seu paper clau en el presumpte pagament de comissions il·lícites de la
constructora Ferrovial a CDC.

En el seu escrit de qualiﬁcació, el
ﬁscal Anticorrupció Emilio Sánchez
Ulled acusa Millet i la seva mà dreta, Montull, dels delictes de malversació de cabals, falsedat documental, apropiació indeguda i contra la Hisenda Pública, entre d’altres,
i demana també una condemna de
26 anys de presó per a l’exdirectora ﬁnancera de l’entitat, Gemma
Montull. Pel presumpte entramat
per al pagament de comissions
il·lícites a CDC, el ﬁscal acusa de tràﬁc d’inﬂuències i blanqueig de capitals a Osàcar, a l’hora que planteja
el decomís de 6,6 milions a CDC
per les sumes que suposadament

Investiguen Olga Tomàs en una
peça separada del cas de les ITV
d’Economia per substituir Teresa
Olga Tomàs, que va renunciar a Ribas però hi va renunciar pels redirigir l’Agència Tributària de Ca- cels de la CUP per la seva «pudor
talunya pels recels de la CUP, con- de corrupció». Segons fonts juditinua
imputada
prevaricació
i cials, Tomàs va declarar com a
PALAU
DE LA per
MUSICA
CATALANA
EFE | BARCELONA

de Barcelona i expresident de la
sectorial d’Empresa de CDC. A
més de Tous, en aquesta causa està
imputat l’exsecretari general de
Justícia Enric Colet, que va decla-

va rebre de Ferrovial a canvi de l’adjudicació d’obra pública en els governs de Pujol.
A més, el ministeri públic reclama multes de 20 milions a Osàcar
i els exresponsables del Palau pel
blanqueig de capitals perpetrat
mitjançant la trama de comissions
il·lícites, i de 10 milions per als directius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, qui afronten
una condemna de quatre anys i mig
de presó. El ﬁscal creu que el desviament de fons a CDC va tenir
també la complicitat de l’exdirectora general del Palau Rosa Garicano, per a la qual demana una
condemna de vuit anys i mig de
presó i multes que sumen dotze milions d’euros.
A més de detallar els mecanismes pels quals Millet i Montull es
van apropiar de fons públics i privats del Palau, el ﬁscal descriu en el
seu escrit un «entramat delictiu» per
al «ﬁnançament il·lícit» de CDC que
els espoliadors van ordir al costat de
Ferrovial i càrrecs de la formació entre el 1999 i 2009, a canvi de l’adjudicació d’obres com la Ciutat de la
Justícia de Barcelona o la línia 9 del
metro.
jutjar una trama que presumptament va arreglar concursos d’adjudicació d’estacions d’ITV a empresaris aﬁns. Tous, en el marc de
la suposada trama, va ser contractat per la Generalitat per paciﬁcar
el sector, segons la Fiscalia de forma irregular, emmascarant pagaments mitjançant l’elaboració d’informes que no exigien concurs
públic. En un escrit, la Fiscalia
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UiU Promotors portaran el violagambista
Jordi Savall a I’Espai Cultura
La CavaUrp[exhibeix nomscomMaria del Mar Bonet, Joan Daus o Marina Rossell

Maria del Mar Bonetobre la CavaUrpiel 23 d’octubre

Jordi Savall presentael 18 de novembre
<4.es Voix Humaines~>

ManelFuentesversionar:~BruceSpringsteenen clau intima

La promotoraUiU eleva m~$el Ilist(~ de la seva
programaci(~i portar~ Jordi Savall ambel concert
,Les Voix Humaine$))
el ~L8 de novembre,tot i que
a I’Espai Cultura. A la seva CavaUrp~
anuncia per
la tardor Maria del Mar Boner, Joan Daus~,Merc~
Sampietro, ManelFuentesi Marina Rossell.
CARLESCASCON que Maria del Mar Bonet. La
cantant mallorquina presenta
De la temporadad’UiU Pro- Alenar-Llull, un homenatgea
motors destaca sens dubte
RamonLlull en els 700 anys
la recent notfcia del concert de la seva mort en qu~ compextraordinari de Jordi Savall, tar~ amb el mdsic valenci~
programat a I’Espai Cultura
Borja Penalba.
de la Fundaci6 Sabadell 1859
Marina Rossell
(divendres 18 de novembre
les 2Oh). Es titula .Les voix
La promotoralocal dels cosins
humaines., disc que el presUrpf, que fa poc portava Tomeu
tigi6s violagambista, director
Penya, acomiadara I’any amb
i musicSlegresident a Bellauna altra primera figura -que
terra va editar el 1998 arab java portar al Principal, quan
peces d’Abel, Bach. Marais
programava a teatres munio Sainte-Colombe,entre d’alcipals-, Marina Rossell, en
tres.
aquest cas arab Xavi Llosses
Per5I’escenari natural d’UiU (piano) per presentar ,,Cana Sabadell ~s la CavaUrp~, £ons de la Resistencia i Mousal soterrani de I’hotel, i all&
taki* (18 de desembre).
obren el diumenge23 d’octuDes de dilluns passat ja
bre (19h) la programaci5
estan a la venda les entrades
tardor amb ni m~s ni menys per una temporadaque inclou
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I al gener,
QuartetMlt i
II.lds Teatre

Joan Daus~
Joan Daus&, Marina BBface,
Merc~ Sampietro i Eduard
Iniesta, Dani Nel.lo i Llufs
ColomaTrio, els sabadellencs
MirnaVilasFsi Xavi Mdrciao el
televisiu ManelFuentesrepassant el repertori mesintim de
Bruce Springsteen. amb un
trio acdstic (divendres 25 de
novembre).
El primer d’arribar es Joan
Daus&, amb,,Entre poemesi
can£ons. (4 de novembre).
omplert el Palau de la Mdsica
per~) aqu~ es presenta en la

Ja al gener,ia CavaUrp[
far~ tornarI’Orquestrina
La Vallessanai s’apunta
duescites m~sde gran
inter~s.Es pot avan(~ar
queel QuartetM~lt
tornael 7 de generi que
el cabaret
literari d’ll-IGs
Teatre(habitualels
Nadalsa I’Espai ~gora)
s’instal.lar~aquesta la
cavaambvuit funcions
dirigtdesper JordiFitd
(del 24 de desembre
I’1 de gener),

intimitat, tot combinantpoemesde Joan Margarit, Feliu
Formosa, Joana Raspall o
Miquel Mart~ i Pol ambcan£ons prop~es~ ves~ons.
L’actor Caries Mart~nezpresenta I’espectacle .Camb6/
Companys.el 6 de novembre,

i cinc dies mestard (divendres, 11) es podr~descobrir al
mateix escenari el funk i groove de la sabadellencaMarina
BBface & The Beatrooots, que
presenta el seu nou treball
Still beating.
El pretext per unit I’actriu
Merce Sampietro i el mdsic

Llufs Colomatorna
ambDani Nel-lo i
Marina Rossell amb
Xavi Llosses
Eduard Iniesta ~s Sensual#
tats, un espectacleambtextos
de Vinyoli, Estell~s, M. Merc~
Margal, Enric Casassas,Palau
i Fabre... Mirna Vilas~s presentar& Esperomeravellesi la
sevapatella Xavi MdrciaA trav~.s de Vinyoli divendres 2 de
desembre.
I el blues i boogie-woogie
de Llu~s Coloma es suma al
potent saxo de Dani Nel-lo
(divendres 16 de desembre)

bajo, por el que les han otorgado dife- sentación íntegra del espectáculo se
dotes y cuantos
rentes premios.
The
Funamviolistas realiza
milia tienen la resel 23 de Diario
febrero de 2013 en el
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España
FRECUENCIA:
nace gracias aPÁGINAS:
la determinación
y
al
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Cultural
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proceso de renovación artística de sus Poco después, en marzo, llega el priy su apostolado
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tres integrantes, y del decisivo encuen- mer reconocimiento público con el
a de las personas
ÁREA: 163 CM² - 18%
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La Unidad de Música de Infantería
tocará en honor a Cervantes
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