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Lluís Pasqual

El Gremi d’Hotels, que
presideix Jordi Clos, pro-

mouuna celebració especial a Bar-
celona per acomiadar aquest any.
L’esdeveniment de
Cap d’Any, a l’avin-
gudaMaria Cristina,
busca animar l’ocu-
pació turística de
desembre. VIURE

Jordi Clos

La borsa de Nova York va
suspendre ahir durant di-

verses hores la cotització del dis-
tribuïdor de productes dietètics i
cosmètics Herbalife
per una filtració
d’informació privile-
giada, atribuïda a un
dels seus auditors.
PÀGINA 57

PRESIDENT D’HERBALIFE
Michael Johnson

Laboratoris Esteve ha en-
trat en la indústria alimen-

tària amb la creació de Balance
Labs, una societat conjunta amb
Grup Pascual, que
produirà productes
especialitzats per a
diabètics i preveu
facturar 60 milions
en cinc anys. PÀG. 58

PRES. DE LABORATORIS ESTEVE
Joan Esteve

El pianista cubà Chucho
Valdés serà una de les estre-

lles de la 45a edició del Voll-
Damm Festival de Jazz de Bar-
celona. El fill de Be-
bo Valdés –que va
morir recentment–
estarà acompanyat
del grup Afrocuban
Messengers. PÀG. 37

MÚSIC I PIANISTA
Chucho Valdés

Lluís Pasqual torna a
dirigir un Goldoni. Aquesta

vegada afronta l’obra mestra de
l’autor venecià, Els feréstecs, una
còmica crítica a la
burgesia que Pas-
qual ha traslladat a
l’àmbit català du-
rant la I República
espanyola. PÀGINA 37
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El camell d’Hollande
François Hollande va ser
complimentat a Mali amb
un camell jove i cridaner
que va eludir bruscament les
carícies del cap d’Estat francès.
L’animal va acabar a la cassola
d’una família local. PÀGINA 8

POLÍTICA

Un vestit a mida
El Tribunal Suprem va confir-
mar ahir l’absolució pel delicte
de suborn de l’expresident
valencià Francisco Camps
pel cas dels vestits. PÀGINA 18

EDITORIALS

Els temes del dia
La reforma de la Constitució;
l’adéu a l’actriu Sara Montiel,
la primera espanyola en arribar
a Hollywood; i l’exemple de
dignitat de Manuel Carrasco
i Formiguera. PÀGINA 20

OPINIÓ

Recursos naturals
Brahma Chellaney diu que
“la competència pels recursos
naturals estratègics –incloent
l’aigua, els minerals i els com-
bustibles fòssils– sempre ha
tingut un paper important en
la conformació de les condici-
ons de l’ordre econòmic i polí-
tic internacional. Tanmateix,
ara l’esmentada competència
s’ha intensificat”. PÀGINA 21

TENDÈNCIES

L’hospital de Sant Pau
Sant Pau es posa en mans de
Justícia. El president de la
fundació gestora de l’hospital,
Xavier Pomés, va comunicar
dilluns al Protectorat de Funda-
cions del Departament de Justí-
cia la seva sol·licitud perquè a
partir d’ara actuïn jurídicament
al centre sanitari. PÀGINA 26

CULTURA

Un magnífic cor
“Signe dels temps. Per a molts
el Via Crucis contínua fora de la
Setmana Santa. Per a d'altres,
més privilegiats, aquest es fa
visible en la meravellosa Passió
segons San Juan de Bach (1724)
i interpretada pel magnífic
Cor de Nens de Windsbach”,
diu Jorge de Persía. PÀGINA 35

ESPORTS

L’obsessió del Tour
L’any passat, durant el dia de
descans del Tour, la policia
francesa va detenir Di Grégo-
rio, del Cofidis. Va ser expulsat
de l’equip. Ara, nou mesos més
tard, la justícia sentencia que
és del tot innocent. Els produc-
tes dopants només eren vitami-
nes i paracetamol. PÀGINA 50

ECONOMIA

L’anàlisi
Els economistes de l’FMI,
explica Manuel Estapé Tous,
consideren que la inflació
té un “nivell notablement
baix” i descarten que les
extraordinàries mesures d’ex-
pansió monetària posin en risc
l’estabilitat de preus. PÀGINA 55
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S I alguna cosa caracteritza la ciutat de Barcelo-
na, és l’ambició. El seu desig de posar-se reptes
que la projectin com una gran capital al món,
és a dir, allò que va aprendre amb la concessió

dels Jocs Olímpics i que després ha tractat de repetir
amb projectes en ocasions discutibles –com és el cas del
del Fòrum–, però sempre amb el mateix objectiu. Fruit
d’aquesta persistent aspiració, la candidatura de la capi-
tal catalana va guanyar la capitalitat mundial del mòbil
davant ciutats com Amsterdam, Colònia, Milà, Munic i
París. El congrés d’aquest any, celebrat al febrer, ha
deixat un impacte econòmic a Barcelona i la seva àrea
d’influència de 320 milions d’euros. En un moment com
l’actual, quan la crisi econòmica ha fet miques impor-
tants projectes de les administracions –la bona salut
financera de la capital catalana és un cas gairebé únic,
encara que el deteriorament general també l’afecta, i
és bo que vagi amb compte amb projectes més que dis-

cutibles, com el de la plaça de les Glòries–, el pròxim
objectiu que s’ha plantejat Barcelona és entrar a formar
part del selecte club de ciutats que aconsegueixen pro-
jecció global en la nit de Cap d’Any. Entre elles, Nova
York, Londres, Sydney i poques més. L’interès és doble:
d’una banda, engrandir la imatge de la ciutat al món; de
l’altra, i gairebé tan important, aconseguir en aquestes
dates una punta d’ocupació turística, una cosa que avui
no succeeix, ja que les reserves hoteleres registren un
minvat 45,6% al desembre, un dels pitjors mesos de
l’any. Per això el sector hoteler s’ha involucrat a fons
en un projecte que no és fàcil de dur a terme, però que
suposaria un nou reclam mundial per a Barcelona.
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Assaltants detinguts
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Beyoncées deixa
veure a l’Havana

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

Corella trasllada la seva escola

Correbous
reglamentats

LA SEGONA

ÍNDEX

A l juny farà un any que Ángel Corella va presentar a
la premsa la seva flamant escola de ballet, seu tam-
bé de la seva companyia, el Barcelona Ballet. Aque-

lla nau modernista del cèntric carrer Ortigosa, situada just
al darrere del Palau de la Música, responia a les expectati-
ves de qualsevol pare que somiés a portar als seus fills a
classes de ballet. Però sense força econòmica i amb un
ERO temporal que ha acabat delmant la companyia,
Corella s’ha vist obligat a deixar una localització tan enci-
sadora i traslladar-se per sorpresa al que fins ara era un
gimnàs al carrer Consell de Cent, en la confluència amb el
carrer Sicília. El canvi no ha agradat alguns usuaris, que
consideren que surten perdent en qualitat d’instal·lacions,
accés i estat de la infraestructura, mentre es manté el
preu de la quota mensual. Per cert, en aquesta mateixa
direcció el Barcelona Ballet va fer una crida ahir per fer
audicions de ballarines professionals amb motiu de la gira
que farà per l’Argentina, prevista per al juny que ve.

D e la mateixa manera que aquest diari va alertar al
seu dia –abans fins i tot que es divulguessin les
xifres oficials– de l’increment d’assalts a cases a

la zona de Girona, tant violents com silenciosos, és de
justícia reconèixer ara que el Departament d’Interior està
intentat posar fre a aquest fenomen amb els mitjans que
té a l’abast, la qual cosa ha propiciat diverses detencions.
Sense anar més lluny, es pot destacar l’última operació,
que s’ha saldat amb 17 arrestos de presumptes lladres
silenciosos als quals s’atribueixen setanta robatoris en
urbanitzacions de les comarques del Baix Empordà i la
Selva. És evident que no es pot posar un policia al costat
de cada casa aïllada o un reforç permanent de Mossos
d’Esquadra en cada urbanització, per la qual cosa la segu-
retat es complica en determinades àrees, però aquest
tipus d’operacions no només contribueixen directament a
la disminució dels delictes, sinó que també proporcionen
una sensació més gran de seguretat als ciutadans.

Els correbous disposen al
final d’un reglament jurídic
que desplega la llei aprovada
pel Parlament el 2010
per blindar aquestes festes
tradicionals. El Departament
d’Interior ha aprovat el
decret que dóna forma al
reglament mitjançant 14 arti-
cles tot just abans de l’inici
d’una nova temporada.
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Beyoncé i
Jay-Z celebren
el cinquè ani-
versari amb un
viatge a Cuba
que no ha agra-
dat a la premsa
conservadora.
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FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut,
el relat del partit Barça-PSG.

E-KONOMIA
Com es genera el
creixement econòmic?

ENTREVISTA
“L’amor ja no és un ascensor
social, ho és el ressentiment”,
assegura Manuel Cruz,
professor de filosofia de la UB.

TINC UN BLOG
Destino Salud, per María
José Gomis, per practicar
una alimentació sana.


