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TELEVISIÓ Jon Sistiaga
promociona nous creadors
El periodista presentarà a Canal Plus a partir del
6 de març el programa W!ness, a base de curtme-
tratges, vídeos i fenòmens virals a Internet. 49
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MÚSICA Andrea Motis salta del 
jazz al so de cobla en català
La joveníssima cantant presenta el treball «Coses que es diuen
però no es fan», on posa música a una selecció de poemes. 42

Girona ocupa el tercer lloc en la
llista de les capitals de província es-
panyoles amb els cinemes més
cars el dia de l’espectador. Segons
revela un estudi de l’organització
de consumidors Facua, el preu
mitjà més car el dia de l’espectador
s’ha trobat a Ourense, amb 6,95 eu-
ros, Pontevedra (6,20 euros) i Gi-
rona (6,03 euros). 

Els preus mitjans més econò-
mics amb aquest descompte s’han
detectat a Càceres i Guadalajara,

amb 3,50 euros, seguides de Za-
mora (3,65 euros) i Salamanca
(3,67 euros).

D’altra banda, l’estudi revela
que les entrades dels cinemes de
Barcelona són les més cares de
l'Estat, amb 8,60 euros de mitjana
un dia laborable, junt amb les de
la Corunya, amb el mateix preu. 

En cap de setmana, anar al ci-
nema a la capital catalana encara
és més car i se situa com la més
elevada de nou, amb 9,11 euros de
mitjana, a Tarragona és de 8,70, a

Lleida és de 7,98 i a Girona és de
7,93 euros. En tots els casos, el preu
supera la mitjana estatal, que és de
7,29 euros. Les més barates, en
canvi, són Granada, amb 4,90 eu-
ros; Almeria i Melilla, amb 5 euros
i Huelva, amb 5,50 euros.

L'organització de consumidors
ha demanat que es posi en marxa
una tarifa plana i ha celebrat ini-
ciatives com la rebaixa de preus els
dimecres.

Dels 129 cinemes enquestats
per Facua, el més car és el Cinesa

Principe Pío de Madrid, amb 9,30
euros, però el segueixen el Cinesa
Heron City, el Maremagnum 3D,
el Cinesa Diagonal i el Cinesa Dia-
gonal Mar 3D de Barcelona. La
mitjana estatal se situa els 6,97 eu-
ros.

Facua ha denunciat que com-
prar una entrada suposa pagar
un 45,2% més que el 2004 i que de
mitjana a tot l'Estat suposa més del
doble de l'IPC acumulat durant
aquests anys, que va augmentar un
26,6%. 

L’organtizació també ha la-
mentat que el tancament de més
d'una vintena de cinemes a tot l'Es-
tat es deu a la negativa de les dis-
tribuïdores a acordar preus asse-
quibles i a l’augment de l’IVA del
8% al 21%.
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Girona és la tercera capital espanyola
amb el cine més car el dia de l’espectador 

Les entrades costen una mitjana de 6,03 euros, un preu només superat per Ourense (6,95) i Pontevedra (6,20)

Què és cuinar? Què és la cuina? És cuinar obrir una ostra? Són algunes de les preguntes que, amb les seves respostes, va esbossar en tovallons i folis usats
el xef Ferran Adrià en la seva anàlisi del procés culinari i que s'han elevat a la categoria d'art exposant-se a Arco Madrid, que ahir va obrir portes. No és la
primera vegada que Adrià participa en una fira d'art. El 2007 va ser l'estrella de la documenta alemanya en ser el primer cuiner convidat i convertir el seu
restaurant El Bulli en un pavelló de l'esdeveniment. I des del gener exposa al Drawing Center de Nova York Notes on Creativity, l'storyboard del seu procés
creatiu a El Bulli, que li ha valgut el qualificatiu de «Dalí culinari» a The New York Times. A la foto, un aspecte del muntatge basat en els apunts d’Adrià. La Fira
d’Art Contemporani (ARCO) de Madrid va arrencar ahir una nova edició amb la participació d’una desena de galeristes catalans. 



Les preguntes d'Adrià sobre cuina són elevades a art a Arco
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Barcelona és la ciutat més
cara el cap de setmana i
festius (9,11 euros), mentre
que Girona es queda amb 7,93

Representants dels sectors del ci-
nema, el teatre, les sales de con-
certs, el món de l'art i els ajunta-
ments van demanar ahir en seu
parlamentària la reducció de l'IVA
cultural que, al costat de la crisi
econòmica, han copejat fortament
a l'àmbit cultural.

«S'ha produït un terrible error
que requereix solució», va desta-
car en la seva compareixença par-
lamentària el president de Focus
i de l'Associació d'Empreses de
Teatre de Catalunya, Daniel Mar-
tínez, que vincula la decisió d'aug-
mentar l'IVA cultural amb una
«certa animadversió» d'alguns
membres del govern espanyol cap
al món de la cultura.

El president de l'associació de
sales de concerts de Catalunya,
Lluís Torrents, va assenyalar que la
mesura, que juntament la crisi ha
causat la pèrdua de 20.000 llocs de
treball en el sector, respon a una
determinada «ideologia del PP»
que, al seu parer, «castiga» un sec-
tor «contestatari». El president del
Gremi d'empresaris de cinema de
Catalunya, Camilo Tarrazón, va
remarcar la «contrarietat» de la
mesura.
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El món de la
cultura demana
a l’uníson la
reducció de 
l’IVA cultural


