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Anna Gallés

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, considerat un dels

referents del sector més catala-
nista del PSC, serà el pròxim pre-
sident dels socialis-
tes catalans a pro-
posta del nou pri-
mer secretari del
partit, Miquel Iceta.
PÀGINA 16

Àngel Ros

PereFont, imputat per la jus-
tícia, va ser ahir nomenat al-

calde de Torredembarra en un ple
esperpèntic en què ni ell mateix
no es va votar. És el
quart alcalde de la
població en dues set-
manes, després dels
arrestos de la Guàr-
dia Civil. VIURE 4

ALCALDE DE TORREDEMBARRA
Pere Font

La subhasta de dos edifi-
cis al Fòrum han aportat

una important injecció econò-
mica al Consorci de la Zona
Franca que possibi-
litarà que l’entitat
passi en només 24
mesos de registrar
pèrdues a obtenir
beneficis. VIURE

DEL. DE L’ESTAT A LA ZONA FRANCA
Jordi Cornet

El catedràtic d’arqueologia
JosepMariaGurt és el prin-

cipal responsable que els seus
alumnes puguin excavar el pati
de la mateixa facul-
tat, gràcies a una re-
serva de terreny
que es va fer en aixe-
car l’edifici, que va
obrir el 2006. P. 36

CATEDRÀTIC D’ARQUEOLOGIA
Josep Maria Gurt

Anna Gallés ha promogut
la creació del fons Andre-

na, el primer de caràcter exclusi-
vament privat de Catalunya,
destinat a protegir
la biodiversitat. El
fons serà adminis-
trat per la Xarxa de
Custòdia del Terri-
tori. PÀGINA 30
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B ARCELONA era una ciutat, però actualment
també és una marca. Les ciutats són difícils
d’explicar, així que quan algú que ni tan sols
no coneix la metròpoli és capaç de somiar-

hi, d’imaginar-se-la com una urbs acollidora, de resultar
seduït per la seva postal interioritzada, és que la marca
està globalment reconeguda. L’Observatori Barcelona,
que és un informe anual que elaboren la Cambra de
Comerç i l’Ajuntament a partir d’una sèrie d’estudis
internacionals, posa de manifest que la capital catalana
aconsegueix ser la sisena marca de ciutat del món,
només superada per Los Angeles, Nova York, Londres,
París i Seül. I per davant de Rio de Janeiro, San Francis-
co, Las Vegas i Dubai.
El mateix estudi que publiquem a les pàgines del

Viure estableix que és la quarta ciutat del món en con-
gressos internacionals, la setena urbs europea amb més
perspectives de futur, la quarta entre les capitals intel·li-

gents, la dinovena més competitiva del planeta i la dese-
na en nombre de projectes d’inversió estrangera. Ni tan
sols la duríssima crisi que ha viscut el país no ha aconse-
guit restar atractiu a Barcelona, que es manté en nivells
baixos d’endeutament, manté un nivell constant
de reformes urbanes i espera arribar als deu milions de
turistes en tres anys. Gestionar l’èxit no és fàcil i les
autoritats estan obligades a descongestionar el turisme
del centre, aconseguir que les inversions generin llocs
de treball i augmentar els recursos en serveis socials.
Un dels secrets de la ciutat ha estat la seva condició
d’urbs equilibrada, sostenible i solidària, cosa que així
mateix forma part de la marca.
El bisbe sant Paulí de Nola

ja la va qualificar de “delicio-
sa” al segle III, quan Bàrcino
encara no era cap marca, no-
més un alto al camí.
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INTERNACIONAL

L’hora de Juncker
El ple del Parlament Europeu
decidirà avui si Jean-Claude
Juncker es converteix en
el pròxim president de la
Comissió Europea. PÀGINA 5

POLÍTICA

L’acollida del PP
María Dolores de Cospedal
desafia Pedro Sánchez que
aclareixi si creu que a Espanya
hi ha “una nació o dues”, com
segons ella va sostenir durant
la campanya interna prèvia a les
primàries socialistes. PÀGINA 17

EDITORIALS

Temes del dia
L’elecció de Pedro Sánchez
com a nou secretari general del
PSOE; i Hollande, que ha reafir-
mat la seva dura agenda refor-
mista, definida al gener. PÀG. 20

OPINIÓ

Sense presses ni límits
Miquel Roca Junyent torna a
demanar diàleg en el tema sobi-
ranista: “Hi ha molt en joc. I tot
pot canviar. Però quan el canvi
és l’expressió d’un acord es gua-
nya en estabilitat i futur. És per
aquí per on han d’anar les co-
ses; parlar vol dir escoltar. Es-
coltar la veu del poble, donar-li
el protagonisme que la sobira-
nia li atorga. I per a aquesta
funció no hi presses ni límits”.
PÀGINA 24

TENDÈNCIES

Trastorns mentals
Aconseguir un diagnòstic
precoç i millorar les accions
de prevenció dels col·lectius
més vulnerables són alguns
dels objectius clau del Pla inte-
gral d’atenció a les persones
amb trastorn mental i addic-
cions presentat ahir. PÀGINA 29

CULTURA

Amb una altra música
El proper 24 d’octubre s’estrena
per primera vegada a Espanya,
al teatre Tívoli de Barcelona, la
versió en teatre musical de la
famosa pel·lícula Sister Act.
Això sí, amb una música que
no serà la mateixa que la del
popular film protagonitzat per
Whoopi Goldberg. PÀGINA 37

ESPORTS

Cita a Hongria
Les seleccions espanyoles
masculina i femenina de water-
polo afronten l’Europeu amb
diferents objectius. Els nois
comencen una nova era amb
Gabi Hernández, després de
cinc anys sense medalles,
mentre que Miki Oca s’ha em-
portat les tretze jugadores que
es van proclamar campiones
del món a Barcelona. PÀGINA 49

ECONOMIA

Menys estrangers
El pes dels estrangers al mercat
laboral espanyol es va situar al
maig per sota del 10% per pri-
mera vegada des del 2007, se-
gons un informe de Randstad.
PÀGINA 56
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Per l’estabilitat del Liceu

AntonioBanderas
espassa a lamoda

Màrius Carol DIRECTOR
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Companys de viatge

Turisme
de compres
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Àngel Ros, futur president del PSC, i Pedro Sán-
chez, secretari general del PSOE, tenen una mag-
nífica relació personal després que durant tres

anys hagin estat els representants espanyols a la Confe-
rència de Poders Locals de la Internacional Socialista.
No és estrany, doncs, que Ros acceptés amb molt de gust
quan Sánchez li va demanar que li presentés l’acte amb
militants celebrat a Lleida, el darrer 26 de juny, dins la
seva campanya de primàries. Tots dos polítics han recor-
regut mig Europa junts, així que s’han pogut conèixer
bé. Parlar de política en una cerveseria de Brussel·les o
en un cafè de Stettin sempre és una bona excusa per
sincerar-se, En cap moment no van arribar a pensar que
acabarien a la cúpula dels seus partits. En canvi avui són
fins i tot ferms candidats a liderar les llistes en les pròxi-
mes eleccions generals i autonòmiques. Sánchez i Ros
comparteixen la capacitat de diàleg, la inclinació envers
el pacte i la sensibilitat social.

L’acord assolit finalment per la direcció del Gran
Teatre del Liceu i el seu comitè d’empresa pel
que fa a l’actual conveni col·lectiu és una notícia

tranquil·litzadora, ja que garanteix l’estabilitat de la insti-
tució en un context en el qual el compliment del seu pla
estratègic 2014-2017 es presenta com a condició sine qua
non per a la supervivència del teatre. El 79,2% de l’assem-
blea dels treballadors ha donat el seu suport a l’acord
definitiu. Així ho indica el comunicat conjunt que van fer
públic ahir les dues parts, detall que d’alguna manera
evidencia l’actual –i no necessàriament transitòria– bona
sintonia que es respira dins de la casa. La incorporació
imminent de l’alemanya Christina Scheppelmann com a
nova directora artística és un altre motiu d’il·lusió que
s’ha encomanat a part de la plantilla. Especialment al
mateix director general, Roger Guasch, que en moments
de crisi, dificultat i canvi assegura que ha apostat sempre
per dones.

Barcelona és la primera
destinació de turisme de
compres d’Europa, segons
un estudi de l’escola de nego-
cis Esade, que recull que el
34% de les despeses turísti-
ques a la capital catalana es
dirigeixen al comerç i un de
cada quatre viatgers situa
el shopping com l’activitat
principal de la seva visita.
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Antonio Bande-
ras és el mece-
nes d’Angi i
Lola, dues disse-
nyadores sevilla-
nes que estan
llançant la fir-
ma Panambi.
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E-KONOMÍA
Què aporta cada país de la UE?

VIDEONOTÍCIES
Els veïns del Port Olímpic de
Barcelona reclamen un pla
de seguretat urgent per a l’oci.

Compte enrere de l’últim
gran assentament
del Poblenou de Barcelona.

CORPORE SANO
Guanyar una talla de pit.

BLOG
La noche se mueve,
per Carles Castro.


