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■ L’ARA estrena demà una cartellera
de teatre dins el suplement ‘Play’

A partir de demà el suplement de cultura Play
inclourà la cartellera de teatre, que aviat també
estarà disponible a la web. A les mateixes pàgines,
entrevistem Hedda Gabler, Laia Marull. Pasolini,
Primavera Sound i una caminada descalç són algunes
de les propostes de la setmana. I, a més, la divertida
entrevista mútua entre José Corbacho i Risto Mejide.

■ Les pintures rupestres de les
muntanyes de Prades es visitaran

Tres dels quaranta conjunts de pintures rupestres de
les muntanyes de Prades (Baix Camp) es podran
visitar a partir del juny gràcies a les obres de
protecció i ordenació del turisme que s’han fet en els
últims tres mesos, amb un pressupost de 48.000
euros aportat per l’Obra Social de La Caixa. L’objectiu
és la conservació de les baumes on hi ha art
prehistòric i la difusió amb activitats guiades d’un
espai Patrimoni Mundial de la Unesco des del 1998.

■ Artur Mas a les Creus de Sant Jordi:
“El país us necessita més que mai”

Artur Mas va entregar ahir la Creu de Sant Jordi a 25
personalitats i 15 entitats que han destacat pels
serveis prestats a Catalunya. “El país us necessita
més que en altres èpoques, ja que estem travessant
un moment delicat”, va dir. Entre els premiats hi
havia Asunción Balaguer, Narcís Comadira i Daniel
Giralt-Miracle, que va fer el discurs. “Al país hi ha
gent competent, lluitadora, activa”, va dir Mas, però
els joves “viuen en la precarietat, i cal solucionar-ho
des del Govern, l’empresa, la universitat i la família”.
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El Molino no tancarà però ha
de pagar un deute de 9,2 milions

que han reduït la jornada) i deu a Hi-
senda 180.000 euros. Per poder con-
tinuar oberts, explicava ahir Váz-
quez, s’ha presentat el concurs de
creditors voluntari.

Les dades de recaptació i de pú-
blic demostren el crac. El 2011 van
ingressar 1,8 milions. L’any següent,
un 53% menys: 825.000 euros. En la
seva primera temporada completa
(2010-2011) van atreure 51.300 es-
pectadors i la passada es van quedar

amb 28.600 tiquets venuts. La
caiguda l’atribueixen a la crisi
–ja van abaixar el preu de les en-
trades de 38 a 33 euros–, no a
l’oferta artística, “per a tots els
públics”.

Els socis d’Ociopuro ja van fer
una aportació extraordinària el
2012 per eixugar les pèrdues
d’aquell any, però el pedaç torna
a estar a punt de rebentar. El con-
curs de creditors servirà per atu-
rar els pagaments i poder, durant
el pròxim any i mig, “reestructu-
rar el deute, flexibilitzar els paga-
ments, plantejar noves xifres de
facturació” i buscar fonts de fi-
nançament. El lloguer de sala i les
festes ja suposen prop del 40%
dels recursos. Ara treballen per
caçar més públic turista. “En 14
anys no hem demanat cap sub-
venció. No pensem que ens hagi
de rescatar l’Ajuntament”, de-
fensava la gerent, que va rebre el
suport de comerciants, restaura-
dors i associacions de veïns del
barri. “S’ha fet el que s’ha fet per-
què es creu en la viabilitat –va dir
Vázquez–. No ens plantegem cap
altra opció”.e

La companyia d’El Molino, amb Elvira Vázquez i l’advocat d’Ociopuro SL, a primera fila. PERE TORDERA

La caiguda del 53% d’ingressos porta al concurs de creditors

El Molino es resisteix a abaixar la
persiana. La direcció va confirmar
ahir que han presentat un concurs
de creditors. L’objectiu és rees-
tructurar un deute que puja a 9,2
milions i fer sostenible el negoci.

LAURA SERRA

BARCELONA. “El Molino no tanca”,
anunciava ahir Elvira Vázquez, l’àni-
ma d’aquest local del Paral·lel, que
va reobrir el 2010 després de 13 anys
tancat. La notícia que l’empresa que
el gestiona, Ociopuro SL, havia pre-
sentat un concurs de creditors al jut-
jat feia témer el pitjor. Per això ahir
la gerent, acompanyada per la com-
panyia del teatre, va voler fer públi-
ques les xifres del deute que arrosse-
ga l’empresa, que ascendeix a 9,2 mi-
lions d’euros. D’aquests, 7,8 milions
són deute financer d’una hipoteca
que es va signar fa cinc anys –i en
queden set més– per pagar unes
obres que van costar més de 20 mili-
ons. Fa tres mesos que El Molino no
paga la quota al banc, en fa més de
dos que no paga als treballadors (el
deute amb una plantilla de 22 perso-
nes puja a 107.000 euros, i ja n’hi ha

Un festival ‘burlesque’
amb primeres figures
Una mostra que la programació d’El
Molino no s’atura –tenen sessió de
tarda i nit de dijous a diumenge– és
que del 22 al 26 de maig celebraran
el III Barcelona Burlesque Festival.
Constarà d’un concurs per a starlets
aspirants i diverses funcions amb
noms reconeguts del gènere especi-
alistes en estriptis, com Miss Ban-
bury Cross, Úrsula Martínez Jess
Love i Gris Juncà, a més de les balla-
rines habituals d’El Molino i l’exve-
det Merche Mar.


