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PUBLICITAT

1. Font: Inverco, 31/07/2009.

2. Rendibilitat acumulada fins al 30/09/2009. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

3. Tipus d’interès: 5,9126% nominal anual amb cobrament al venciment (6% TAE). El client pot contractar el dipòsit fins al dia 31 de desembre de 2009 i com a màxim per 
al mateix import que hagi aportat i/o traspassat des d’una entitat aliena a Banc Sabadell i a favor de qualsevol pla de pensions comercialitzat per alguna de les marques 
amb què opera Banc Sabadell (a excepció del BS Pla de Previsió Assegurat, PPA i el BS Pla Futur, PPA). La cancel·lació anticipada penalitza un 1% sobre el saldo del dipòsit 
en el període comprès entre la data de cancel·lació i la de venciment i no podrà excedir de l’import dels interessos generats des de l’inici de l’operació. Els rendiments 
generats estan subjectes a la retenció vigent en cada moment. Vàlid només per a ingressos que procedeixin d’altres entitats alienes al grup Banc Sabadell.

Jo ja tinc el meu 
pla de pensions

Perquè el futur de cada persona és únic, a Sabadell Atlántico dissenyem els plans de pensions 
a mida. Informi-se’n a les nostres oficines, al 902 32 32 22 o a sabadellatlantico.com

Import mínim: 600 euros

Import màxim: el mateix import aportat 
i/o mobilitzat des d’una entitat aliena 
al grup Banc Sabadell a algun pla de 
pensions de la nostra oferta

Vull el millor per al meu futur. Per 
això he escollit BS Pentapensió, el 
pla de renda fixa mixta número 1 en 
rendibilitat a 10 anys1, que acumula 
una rendibilitat anual del 5,73%2. I 
amb tota la flexibilitat per adaptar-
se al que jo vull aportar. Així tinc un 
pla a la meva mida.

I ara, traspassi el seu pla des d’una 
entitat aliena al grup Banc Sabadell 
sense cap cost i aconsegueixi un 
dipòsit a 6 mesos al 
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El valor de la confiança
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El festival Músiques de
Nadal, que l’Ajuntament
de Tortosa i la promotora
Túbal Cultura i Especta-
cles organitzen del 19 de
desembre fins al 4 de ge-
ner, tindrà un convidat de
luxe. Es tracta del pianista
Chano Domínguez, que,
acompanyat del també an-
dalús Ernesto Aurignac,
enregistrarà un concert a
l’auditori Felip Pedrell.
L’objectiu és editar el seu
proper treball discogràfic,
titulat Chano Domíngez +
Ernesto Aurignac Duo Li-
ve in Tortosa. El concert
serà el 27 de desembre a
dos quarts de nou del ves-
pre i el preu de les entrades
serà de 10 euros. Segons
va remarcar ahir el regidor
de Cultura, Joan Caballol,
l’enregistrament ha estat
«una gran idea, que per-
metrà generar un material
de difusió internacional
que portarà molt lluny el
nom de Tortosa».

Un dels artífexs de la
col·laboració entre Chano
Domínguez i Ernesto Au-
rignac a Tortosa ha estat
David Espinós, de l’asso-
ciació Vent Fort, una enti-
tat col·laboradora amb el
festival. Espinós va dir
ahir que Aurignac és una
de les joves promeses del
jazz europeu, un veritable
«superdotat» que ha sor-
près la crítica especialitza-

da. Per la seua banda, Au-
rignac ha avançat, en de-
claracions al diari Sur de
Málaga, que per al concert
del 27 de desembre a Tor-
tosa ja està treballant amb
Chano Domínguez, escri-
vint alguns temes nous i
fent els arranjaments d’al-
guns estàndards del jazz.

Chano Domínguez i
Ernesto Aurignac
enregistraran un
concert a Tortosa

El disc del directe, que es farà el 27 de
desembre, inclourà alguns temes nous

Chano Domínguez, en una imatge de l’any 2006. / EFE

● El proper disc del pianista de jazz llatí Chano Domín-
guez serà un treball en directe que el músic andalús té pre-
vist enregistrar el 27 de desembre a Tortosa, acompanyat
del saxofonista Ernesto Aurignac. L’enregistrament de
Live in Tortosa és el plat fort del Músiques de Nadal.

GUSTAU MORENO / Tortosa

19 de desembre
� Nadales al carrer,

amb el Cor Flumine

20 de desembre
� Coral i conjunt

instrumental de
l’Escola Municipal
de Música

21 de desembre
� La Rama de Navidad,

amb Son Jarocho
(Mèxic)

23 de desembre
� Nadales al carrer amb

Quico el Célio

25 de desembre
� Lo Misteri de Nadal,

amb Quico el Célio

27 de desembre
� Live in Tortosa

28 de desembre
� La llufa humana, amb

Muniato Xou

4 de gener
� Valsos i polques per

l’any nou

EL PROGRAMA

● Montblanc. El jurat dels premis Aires de la Conca, de
recerca comarcal sobre la Conca de Barberà, format
per diversos historiadors i estudiosos de la comarca,
ha acordat per unanimitat, i després de valorar les
obres presentades, concedir la desena edició del
guardó a la historiadora montblanquina Núria Me-
drano pel seu treball Agrupacions instrumentals a la
Conca de Barberà (1939-1979). L’obra presentada
en aquesta darrera convocatòria esdevé la continua-
ció d’un estudi sobre les agrupacions musicals de la
comarca entre el 1844 i el 1936, que el 2005 va rebre
el guardó. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc a
finals del mes de maig que ve al Palau Alenyà de
Montblanc, seu del Consell Comarcal. / EL PUNT

MONTBLANC
La historiadora Núria Medrano, guardonada
amb el desè premi biennal Aires de la Conca

● Tarragona. El programa d’actes que s’ha organitzat a
Tarragona al voltant de La Maternitat d’Elna arriba-
rà a la fi aquest diumenge amb la representació tea-
tral basada en la novel·la d’Assumpta Montellà, que
tindrà lloc al Teatre Metropol, a les sis de la tarda.
També diumenge tancarà les portes al públic l’expo-
sició que es pot visitar al Palau Firal de Tarragona so-
bre aquesta maternitat impulsada per la jove mestra
suïssa Elisabeth Eidenbenz, que va ajudar a néixer a
597 infants, fills de mares republicanes, a la ciutat
d’Elna. Segons l’organització, prop de dues mil per-
sones ja han visitat l’exposició: «La majoria n’ha en-
tès el missatge de solidaritat gratuïta que es va viure a
Elna», apunta l’organització. / EL PUNT

TARRAGONA
Prop de dues mil persones han visitat la mostra
«La Maternitat d’Elna», que tanca diumenge


