
EL PUNT AVUI
DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 201434 | Comarques Gironines | GIRONÈS

El trio gironí de rock Elis-
ma està preparant el seu
segon disc, Mundo in-
mundo, que enregistrarà
a Madrid amb el productor
Alfonso Samos (Panzer) i
una dotzena dels millors
guitarristes de l’Estat com
a col·laboradors: Alberto
Cereijo, Juan Flores Chi-
no, Fredy Fresquet, Co-
nan Carmona, Miguel Pi-
no, David Muñoz Gna-
poss, Rafel Bazaga, Jordi

Carles, Xavier Soranells,
Lluís Figueras i Cris Oriol i
el mateix Samos. Tots ells
participaran en el tema La
Gran Jam, dedicada a les
“grans figures de la histò-
ria del rock que ja han pas-

sat a millor vida, com re-
centment Johnny Win-
ter”. El disc inclourà altres
nou cançons, amb títols
com ara Fieros guerreros,
Calaña, Torero en Finlan-
dia, La secta Ramón, Po-

bres con wi-fi, Soplar y ha-
cer botellas i El viaje, amb
influències de Black Sab-
bath, AC/DC i Leño, però
també amb un estil molt
propi que es basa en el
rock “no com estil musi-
cal, sinó com una manera
de lliure expressió, trans-
gressora, autèntica i direc-
ta”, lluny de les modes.

Campanya a Verkami
Elisma, format per Ismael
Berengena (guitarra, veu i
composició), Àlex Morell
(baix) i Rubén Berengena
(bateria) ha posat en mar-
xa una campanya de mi-
cromecenatge a Verkami
per finançar el disc, en la
qual el grup ofereix, entre
altres recompenses, ring-
tones “al més pur estil de la
banda”, publicitat en la
contraportada del CD, un
sopar de luxe amb la ban-
da i un concert exclusiu
privat acústic o elèctric.
La campanya finalitzarà el
25 d’agost. ■

Xavier Castillón
GIRONA

Elisma reuneix a ‘Mundo
inmundo’ 12 guitarristes
a El grup ofereix a
Verkami ‘ringtones’,
sopars i concerts per
finançar el disc

Elisma són Ismael, Àlex i Rubén ■ JOSEP PADILLA

Temporada Alta posarà
avui a la venda les entra-
des per a quatre nous es-
pectacles: el muntatge
teatral La partida, de Pa-
trick Marber, un dels èxits
del Grec 2014, que es po-
drà veure al Teatre Muni-
cipal de Girona, el 4 d’oc-
tubre; el concert del grup
madrileny de rock Vetusta
Morla a La Mirona, el 3
d’octubre, amb Carmen

113 com a teloner, i els dos
concerts ja anunciats de
Temporada Alta a l’Audi-
tori de Girona, el del músic
tuareg Bombino, el 3 d’oc-
tubre, i el del bretó Yann
Tiersen, el 17 d’octubre.
Les entrades per a aquests
espectacles estan a la ven-
da des d’avui a les 10 del
matí al web del festival.

La partida, dirigida per
Julio Manrique, la prota-
gonitzen Ramon Madau-
la, Andreu Benito, Joan
Carreras, Marc Rodrí-
guez, Andrew Tarbert i
Oriol Vila, que donen vida
a sis personatges que, en
plena partida de pòquer,
parlen de coses que van
més enllà del joc. ■

X.C.
GIRONA

a  Avui es posen a la
venda les entrades
d’aquests espectacles
i de Tiersen i Bombino

‘La partida’ i Vetusta
Morla, en el festival
Temporada Alta

La convivència al grup
municipal del PSC de Gi-
rona s’enverina. L’oficina
de premsa del grup muni-
cipal va emetre ahir una
nota en què avisava que els
únics interlocutors vàlids
que poden parlar de les po-
sicions del grup són la ma-
teixa oficina de comunica-
ció “i els que expressen la
portaveu, Pia Bosch, i el
portaveu adjunt, Xavier
Amores, en nom de tot el
grup.” En el comunicat,
que va dirigit als mitjans
de comunicació però tam-
bé als portaveus de tots els
altres grups amb repre-
sentació al ple de Girona,
es desautoritza l’agrupa-
ció local del partit socialis-
ta –i, en conseqüència, Síl-
via Paneque, que la setma-
na passada va emetre un
comunicat des de l’agru-
pació– per emetre infor-
macions relatives als

acords del grup “en totes
les qüestions municipals”.

L’avís arriba tres dies
després que el PSC de les
comarques gironines
emetés un comunicat. En
el text, la recentment no-
menada candidata a les
municipals per al PSC de
Girona, i actual regidora
del grup, Sílvia Paneque,
explicava les condicions
per donar suport al prò-
xim pressupost de l’Ajun-
tament, en mans de CiU.
La regidora hi assenyalava
també quines són les seves
crítiques a la gestió del go-
vern de la federació nacio-
nalista, dirigit per Carles
Puigdemont.

Deu mesos de mandat
Les pròximes eleccions se-
ran el maig del 2015, d’a-
quí a deu mesos, fet que
implica que el pressupost
que prepari CiU per l’any
vinent s’hauria de gestar i,
si és el cas, negociar, a
priori, amb l’actual grup

municipal del PSC, liderat
per Bosch. La portaveu,
però, ja ha anunciat la in-
tenció de continuar impli-
cada en la política munici-
pal, tot i que tot indica que
serà des d’una formació
política diferent del PSC,
amb l’actual direcció de la
qual té discrepàncies de
fons. El grup municipal
–amb bona part afí a la lí-
nia crítica de Bosch– i la
mateixa Paneque –prope-
ra al sector oficialista–
han assegurat alguns cops
que Bosch ha de continuar
sent-ne la portaveu.

L’actual disputa, però,
en cas de convertir-se en
un enfrontament obert
pel lideratge de la transi-
ció entre Bosch i Paneque,
podria tenir conseqüèn-
cies imprevisibles en la
configuració del grup, com
podria ser el pas de més re-
gidors al grup mixt. En el
darrer ple, ja es va fer efec-
tiu el pas al grup dels no
adscrits de la fins llavors

regidora socialista Glòria
Plana, membre d’Avan-
cem. Paneque va confir-
mar fa un mes, en una pre-
sentació de les seves pro-
postes de ciutat, que la
convivència dins el grup es
mantenia perquè se ce-

nyien a parlar estricta-
ment dels temes que els
pertoquen com a grup mu-
nicipal, sense entrar en els
debats que han esquerdat
el PSC en l’àmbit nacional.
L’entrada a debatre qües-
tions locals però transcen-

dents com qui ha de lide-
rar les negociacions del
pròxim pressupost, per
exemple, es poden conver-
tir en un obstacle insalva-
ble per al conjunt del grup,
almenys en la seva confi-
guració actual. ■

a El grup fa un comunicat en què desautoritza les informacions
sobre temes municipals emeses per l’agrupació local

Jordi Nadal
GIRONA

Primera baralla
interna al grup
del PSC a Girona

Paneque i Bosch, durant una compareixença a la seu del PSC ■ J.N.


