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Lola Sanabria

L’Orfeó Català ha debutat
aquest cap de setmana en

el prestigiós Konzerthaus vienès
amb el Cor de Cambra del Palau
de laMúsica i la Sim-
fònica de Viena, en
una aventura arris-
cada que va acabar
amb una gran ova-
ció. PÀGINA 53

Josep Vila

Va arribar amb ganes, sabia
que la federació tenia un

gran deute, però va fer promeses
que ara li reclamen els clubs. Es
va barallar amb l’es-
panyola i no va gua-
nyar. Navarro (47)
sap que amb ell el
tennis català no surt
de la crisi. PÀGINA 76

PRESIDENT DEL TENNIS CATALÀ
Joan Navarro

El president de la Generali-
tat valenciana, Alberto Fa-

bra, ha decidit expulsar del PP
valencià Rafael Blasco, exconse-
ller i diputat de les
Corts, imputat per
malversació, tràfic
d’influències i preva-
ricació en el casCoo-
peració. PÀGINA 20

EXCONSELLER I DIPUTAT DEL PP
Rafael Blasco

Oriol Mitjà lidera l’estra-
tègia global per eradicar

la malaltia de pian, que afecta
prop de trenta milions de per-
sones al món. Es
tracta d’una malal-
tia oblidada perquè
afecta els nens de
les poblacions més
pobres. PÀGINA 40

METGE
Oriol Mitjà

El relat de la madrilenya
Lola Sanabria és el guanya-

dor, entre 1.572 originals, del cin-
què concurs de textos escrits per
persones grans que
organitzen La Caixa
i RNE amb la col·la-
boració de La Van-
guardia.
PÀGINA 60
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INTERNACIONAL

Espionatge planetari
L’Administració Obama ha fet
el primer pas per detenir i jut-
jar als Estats Units Edward
Snowden, l’antic empleat de la
CIA que va revelar un cas d’es-
pionatge planetari. PÀGINA 6

POLÍTICA

El cas de Ceuta
“Una amenaça real”. Això és el
que suposava per al ministre de
l’Interior, Jorge Fernández Dí-
az, la xarxa gihadista desarticu-
lada divendres passat a la ciutat
de Ceuta. PÀGINA 24

EDITORIALS

Els temes del dia
Les reformes anunciades pel
president del Govern espanyol,
Mariano Rajoy, contra la crisi; i
el Girona FC. PÀGINA 30

OPINIÓ

Intimitat i internet
En ple debat sobre xarxes d’es-
pionatge, nens i adults parlen
sense pudor a través de fòrums
socials d’internet en els quals
pengen fotos i dades íntimes a
l’abast de centenars de perso-
nes sense adonar-se de les
conseqüències. El vell missatge
de “no parlis amb desconeguts”
ha estat dinamitat. Una nova
intimitat sorgeix quan casa
nostra s’ha tornat transparent.
Tractem aquest assumpte en
els nostres Temes de Debat
d’avui. PÀGINA 34

TENDÈNCIES

Sopars amb estrelles
Astrònoms de l’Institut d’Estu-
dis Espacials de Catalunya han
llançat una sonda a l’estratosfe-
ra per inaugurar la desena tem-
porada dels Sopars amb estre-
lles, que se celebren a l’Observa-
tori Fabra. PÀGINA 38

CULTURA

Un còmic impressionant
La premiada pel·lícula espanyo-
la Arrugas –basada en el també
premiat còmic homònim de
Paco Roca (Editorial Asti-
berri)– s’estrena al Japó. El
director del film, Ignacio Ferre-
ras, n’està molt satisfet i visible-
ment emocionat per portar la
pel·lícula a “la meca de l’ani-
mació”. PÀGINA 56

ESPORTS

La final d’Eastbourne
Feliciano López, de 31 anys, va
aconseguir ahir el tercer títol
de la seva carrera a l’ATP en
vèncer el francès Gilles Simon,
segon favorit, per 7-6 (2),
6-7 (5), 6-0 a la final del tor-
neig d’Eastbourne, Regne Unit.
El partit va tenir una durada
de gairebé tres hores. PÀG. 75

ECONOMIA

Comerç local
La Confederació de Comerç de
Catalunya ha llançat una aplica-
ció per a mòbils intel·ligents i
tauletes, l’Oportunic, per mirar
d’impulsar la promoció del co-
merç de proximitat amb tota
mena d’ofertes. PÀGINA 85
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EN les últimes setmanes, en diversos fòrums de
debat he hagut de respondre a la pregunta se-
güent: Creu que la federació de Convergència i
Unió pot trencar-se? I en tots els casos he con-

testat el mateix: Estic segur que no; en una escala de zero a
deu, estan molt per sota de cinc les possibilitats que es pre-
sentin a les pròximes eleccions per separat. Així doncs, els
problemes són menors? No, no ho són. Tant és així que
han obligat a intervenir el president de la Generalitat i de
Convergència Democràtica davant el risc evident que Du-
ran renunciés a la secretaria general de CiU després de
l’últim consell nacional de CDC, en el qual es van fer dures
crítiques al líder socialcristià i es va obrir una crisi d’àmpli-
es conseqüències. La mediació d’Artur Mas i l’ús del seu
lideratge polític i moral, que ningú no qüestiona, per inten-
tar rebaixar la tensió han ajornat el conflicte, però és obvi
que a partir d’ara haurà d’estar més a sobre de les declaraci-
ons que facin els dirigents del seu partit. Si més no, mentre

duri la interinitat a la secretaria general del partit per la
cessió de competències d’Oriol Pujol. Des que Mas va assu-
mir el lideratge de CDC, la relació amb Duran ha estat més
que bona i d’una lleialtat mútua, i això, en termes generals,
avui no és gaire diferent. Una altra cosa són els partits, on
sí que s’han produït tensions i greuges que han deixat em-
premta. Com si les noves generacions dels dos partits veies-
sin impossible rebaixar el conflicte. A més, les expectatives
electorals tampoc no ajuden i causen nervis i acusacions.
Però Mas i Duran volen girar full com més aviat millor i
això exigirà alguna cosa més que una bona estirada d’ore-
lles a aquells que, des dels dos partits, ajuden permanent-
ment posant bastons a les rodes.
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Un tràgic avís
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Unalienat
sobre rodes

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 176

PENSEM QUE...

El PSCmira aAndalusia

El sometent
de la costa

LA SEGONA
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E l president del PSOE i de la Junta d’Andalusia,
José Antonio Griñán, va rebre dimarts passat a
Sevilla el primer secretari del PSC, Pere Navarro.

El líder dels socialistes catalans està duent a terme una
ronda de visites a molts secretaris generals territorials del
PSOE a la recerca de suports a les seves propostes per a
la reforma del model territorial. Però la cita amb Griñán
revestia una especial importància per a Navarro, tenint
en compte que el líder andalús disposa ara de moltes de
les claus al PSOE. L’endemà, els socialistes andalusos,
encapçalats pel número dos de Griñán al partit, Mario
Jiménez, van presentar en un hotel madrileny les seves
propostes de reforma territorial. Per interès propi o per
toc de corneta, va sorprendre l’abundant presència en
l’acte de diputats del PSC, començant per Carme Chacón,
encara que a la cita tampoc no hi van faltar Francesc Va-
llès, Teresa Cunillera, José Zaragoza i Germán Rodrí-
guez, entre d’altres.

L a revetlla de Sant Joan ve precedida enguany d’un
lamentable precedent que obliga a cridar l’atenció
una altra vegada sobre la prudència que ha d’acom-

panyar les celebracions d’aquesta nit. És, sens dubte, una
ocasió per divertir-se, però sense perdre de vista que al-
guns comportaments poden resultar fatals. Ahir, un nen
va perdre la vida a Alacant mentre jugava amb un amic
seu que manipulava petards. L’amic va introduir un pe-
tard en una llauna i, en fer explosió, un resquill va sortir
disparat al coll de la víctima, que va morir a l’hospital. A
València ja s’havia detectat aquesta mala pràctica d’intro-
duir petards en recipients, la qual cosa els converteix en
una bomba que, en explotar, escampa metralla. Davant
d’aquest tràgic precedent, sempre seran poques les crides
a un ús responsable per part d’adults i menors del materi-
al pirotècnic que fa tan especial aquesta nit de Sant Joan,
però que malauradament també pot provocar més d’un
disgust.

Mantenir la vigilància sobre
una extensió de 2.000 me-
tres de platja és complicat
fins i tot per als cossos poli-
cials. A Calella (Maresme),
l’Ajuntament ha ideat un
sistema de vigilància en què
ha implicat una vintena de
xiringuitos, que es convertei-
xen així en els nous some-
tents de la costa.

Els lideratges són per exercir-los
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Els Mossos de-
tenen un moto-
rista sorprès
dues vegades
un dia a 192 i
186 km/h, quan
el màxim per-
mès era de 90.

EI web de

VIDEONOTÍCIA
Vegeu com es va desenvolupar
ahir a la nit la primera cursa
nocturnadel Port deBarcelona.

‘CON 1 PAR’
La recepta dels germans Tor-
res: Amanida de tabulé.

EL TEMPS I EL TRÀNSIT
Consulteu la previsió meteoro-
lògica i l’estat de les carreteres
al nostre web.

CONSULTORIS
Magí Camps resol tots els dub-
tes sobre les llengües castella-
na i catalana.
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