
2 LAVANGUARDIA DIMARTS, 5 JULIOL 2011

Daniel Martínez

El Reial Club Nàutic de
Barcelona serà un museu

flotant de vela entre el 13 i el 16
de juliol, quan arrenqui la regata
Puig, cita artesanal
que, a l’empara de
Marc Puig, enfronta
vaixells centenaris
amb altres de més
actuals. VIURE

Marc Puig

José Luis Rodríguez Neri
és el director general de la

Societat Digital d’Autors i Edi-
tors (SDAE), una companyia fili-
al de la SGAE sobre
la qual recauen les
principals sospites
d’una presumpta
desviació massiva
de fons. PÀGINA 28

DIRECTOR GENERAL DE LA SDAE
J. L. Rodríguez Neri

Mladic (69) ha desafiat el
tribunal que el jutja a l’Ha-

ia per crims de guerra amb rèpli-
ques, burles davant familiars de
les seves víctimes
de Srebrenica i tàcti-
ques dilatòries per
allargar el seu pro-
cés que no han estat
admeses. PÀGINA 5

EXGENERAL SERBOBOSNIÀ
Ratko Mladic

Telstar, grupdedicat a solu-
cions per a la indústria far-

macèutica i de biotecnologia, ha
centralitzat a la nova seu de Ter-
rassa la seva activi-
tat en R+D+i. L’em-
presa de la família
Capella preveu fac-
turar aquest any 130
milions. PÁGINA 55

PRES. EXECUTIU DE TELSTAR
Ton Capella

L’empresa barcelonina Fo-
cus, presidida per Daniel

Martínez, va presentar ahir el
Barcelona Internacional Teatre,
una factoria de tea-
tre global dirigida
per Calixto Bieito
que internaciona-
litzarà els artistes
catalans. PÀGINA 31

PRESIDENT DE FOCUS

PRESIDENT EXECUTIU DE PUIG

ELS SEMÀFORS
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PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Pactes a Tailàndia
Yingluck Shinawatra amplia a
Tailàndia la seva majoria parla-
mentària amb pactes postelecto-
rals i aconsegueix que l’exèrcit
accepti sense protestes el resul-
tat de les urnes. PÀGINA 8

POLÍTICA

Imatge d’unitat
El PSOE pretén donar la imatge
de màxima integració de tots els
perfils, polítics i generacionals,
en l’acte de presentació de la
candidatura d’Alfredo Pérez
Rubalcaba. PÀGINA 13

EDITORIALS

Temes del dia
La millora pel que fa als resul-
tats de l’atur registrat a Espa-
nya; i la necessitat de refundar
la Sociedad General d’Autors i
Editors (SGAE) després dels
últims escàndols que hi han
tingut lloc. PÀGINA 16

OPINIÓ

Desigualtats
Kepa Aulestia s’esplaia sobre les
desigualtats: “La part de la hu-
manitat que podria posar fi en
molt poc temps a la fam que
pateixen els més desfavorits del
planeta no s’ha sentit compro-
mesa a establir els mecanismes
que ho possibilitin senzillament
perquè aquest objectiu només
ocupa una posició moral i epi-
dèrmica en el seu esquema de
beneficis”. PÀGINA 17

TENDÈNCIES

El divorci a Espanya
L’estudi sobre La percepción
social del divorcio en España,
realitzat pel professor Diego
Becerril, de la Universitat de
Granada, demostra que el nostre
país és el més polaritzat davant
aquest tema. PÀGINA 25

CULTURA

L’autonomia de l’ILC
La Institució de les Lletres Cata-
lanes (ILC) conservarà la seva
naturalesa com a organisme
autònom adscrit al Departament
de Cultura segons l’acord a què
han arribat el conseller Ferran
Mascarell i el Consell Assessor
de l’ILC. PÀGINA 32

ESPORTS

Cinc milions menys
El pressupost que tancarà l’Espa-
nyol en la pròxima junta gene-
ral d’accionistes ordinària esta-
blirà una retallada de gairebé
cinc milions d’euros. Per la seva
banda, la junta del proper 12 de
juliol es limitarà a l’elecció del
nou consell del club blanc-i-
blau, que serà liderat per
Ramon Condal. PÀGINA 40

ECONOMIA

Oferta per Cacaolat
Vichy Catalan va presentar ahir
al jutjat mercantil núm. 6 de
Barcelona un aval per tres mi-
lions d’euros per a la compra de
Cacaolat. El grup es compromet
a mantenir els llocs de treball i
el projecte industrial de l’empre-
sa Cacaolat. PÀGINA 48
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E L popular José Antonio Monago serà avui
president d’Extremadura amb els vots del
seu partit, el PP, i l’abstenció dels tres dipu-
tats d’Izquierda Unida, que després de fer

ús de la seva autonomia regional han deixat amb un
pam de nas el seu líder, Cayo Lara, i han posat fi a les
esperances del PSOE. Es produeix un canvi històric a
Extremadura, de dimensions similars al de Castella-la
Manxa i al que s’anuncia per d’aquí a uns mesos a An-
dalusia. Però en aquest cas, el canvi de partit al go-
vern comporta que hi hagi elements per a la reflexió
per la manera com s’ha produït. Poca cosa es pot dir
de l’actitud dels tres diputats d’IU. El procés de la seva
decisió ha estat tan sorprenent com democràtic i és
molt probable que la pinça amb el PP que ha despla-
çat el president socialista pesi com una llosa en l’estra-
tègia política dels ecosocialistes a nivell de l’Estat. El
popular Monago arriba al càrrec amb bones inten-

cions –unitat política, reestructuració de l’administra-
ció pública i sobreesforç per crear ocupació –, però
desprenent-se d’una part del seu programa per acon-
tentar IU. Així, parla de la restitució de l’impost de
patrimoni i de modular successions, amb la qual cosa
les taules impositives no només seran diferents entre
un territori i un altre, segons quin partit governi, sinó
també en funció dels acords d’investidura. Però on no
hi ha canvis és en la demanda, en la política a la carta.
Heus aquí dues peticions del futur president: que
l’AVE arribi a Extremadura i la reclamació del que
anomenen deute històric per a la seva comunitat
autònoma.
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JimMorrison,
en lamemòria
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L a famosa justificació que assenyala que “no hi ha
tots els que ho són, però ho són tots els que hi ha”
va quedar ahir superada per la presentació del

Barcelona Internacional Teatre (BIT), el nou projecte de
Focus capitanejat per Calixto Bieito. A l’antiga Fabra &
Coats –reconvertida en fàbrica de creació i que el BIT
utilitzarà per assajar–, va fitxar, en ple juliol, tot el que
devia i podia. Mariona Carulla, Joan Oller, Lluís Pasqual,
Sergi Belbel, Ricardo Szwarcer, Joan Maria Gual, Elvira
Vázquez, Josep Maria Pou, Julio Manrique, Josep Ramo-
neda –que serà al consell artístic del BIT–, Francesc Guar-
dans, Ferran Mascarell, Xavier Trias, Vicenç Villatoro,
Fèlix Riera, Jaume Ciurana, Jordi Martí o Àlex Susanna
van donar suport a un projecte necessari amb el qual
mostra tots els seus poders Daniel Martínez, president de
Focus, que va començar amb musicals i comèdies –com
les de Paco Morán-, però que quan va poder va impulsar
programes arriscats al Romea i La Villarroel.

E l traspàs de poders a l’Ajuntament de Barcelona
ha estat modèlic. No només en l’aspecte polític,
sinó fins i tot entre altres nivells més tècnics de

l’administració local. El nou gerent municipal, Constantí
Serrallonga, explicava ahir que el seu antecessor el va
atendre amb tots els ets i uts i es va esplaiar en tota mena
d’explicacions, sense escamotejar-li informació sobre l’es-
tat de l’Ajuntament. Serrallonga feia aquest comentari
durant la conferència que l’alcalde Xavier Trias va fer a
Barcelona Tribuna, arran de la presència a l’acte de l’ante-
rior alcalde, Jordi Hereu, que va aguantar estoicament el
discurs del seu successor, incloses algunes crítiques a la
gestió del PSC en els últims anys a Barcelona. El gest
d’Hereu –també l’extinenta d’alcalde Assumpta Escarp va
anar a escoltar Trias– va ser molt elogiat entre els nom-
brosos assistents a l’acte. Malgrat que haurien de ser
norma general, actituds d’aquest tipus són en realitat poc
habituals en política.

Els quatre membres d’una
banda que va practicar el
segrest exprés del director
d’una oficina bancària de
Mollet s’enfronten a una
pena exemplar: es tracta de
69 anys de presó. Els Mos-
sos d’Esquadra els van dete-
nir, deu dies després de
l’assalt, quan preparaven
un altre atracament.
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Concerts i com-
memoracions
recorden el
líder de The
Doors, mort a
París fa quaran-
ta anys sota
un enigma.
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NOTÍCIA
Les dones maquinistes ja són
majoria al metro de Barcelona.
Moltes de les conductores
abans eren taquilleres.

VIDEOENTREVISTA
“La policia em para només per
veure la moto”, ens explica
AndreuAraujo,motard i partici-
pant de laHarley Days, trobada
internacional que se celebra
aquesta setmana a Barcelona.

TINC UN BLOG
Homes que borden, per Flavia
Ricci, recull comentaris irònics
i fantasies optimistes.


