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Relais&Châteauxpremia
laTorredelRemei

BARCELONA wEls Mossos
d’Esquadra han detingut qua-
tre persones més per la seva
implicació en el cas de l’atac
a cops de casc que tres indivi-
dus vinculats, segons la poli-
cia autonòmica, a l’esquerra
radical independentista cata-
lana van clavar a un grup de
ciutadans ucraïnesos el dar-
rer 11 d’octubre als carrers
de Gràcia. Una de les vícti-
mes del brutal atac es va es-
tar unes setmanes en coma a
causa d’un fortíssim trauma-
tisme cranioencefàlic i actual-
ment presenta problemes
motrius i de memòria. Les
quatre noves detencions, que
s’afegeixen a tres que s’havi-
en fet en primera instància
–el jove acusat de temptativa

d’homicidi és a la presó–
respon a l’intent de localitza-
ció d’altres implicats en dife-
rent grau. Els quatre nous
arrestats, que actualment són
en llibertat amb càrrecs, es-
tan acusats d’un delicte d’en-
cobriment i un altre d’amena-
ces amb l’agreujant d’odi i
discriminació, els mateixos
de què es va acusar els pri-
mers tres detinguts. L’atac,
que va quedar enregistrat en
vídeo, gravació que és la pro-
va clau en el sumari del cas,
es va produir després que el
grup d’ucraïnesos presumpta-
ment va voler participar en
un debat sobre el conflicte
secessionista d’Ucraïna. Els
organitzadors els van expul-
sar del debat. / Redacció

BARCELONA wEl president
del grup municipal del PP a
Barcelona, Alberto Fernán-
dez Díaz, va acusar ahir l’al-
calde Xavier Trias d’“oblidar-
se de les persones grans”
perquè de les deu residències
previstes al conveni d’equipa-
ments socials 2005-2007 no-
més una està en funciona-
ment. El dirigent del Partit
Popular va criticar que els
últims tres anys, en una ciu-
tat molt envellida com Barce-
lona, han augmentat un 50%
les llistes d’espera per entrar
en una residència pública o
concertada. / Efe

Lliurament del premi a Josep Maria Boix a París

BARCELONA wAmb il·lusió,
agraïment i enyorança. Així
és com Josep Maria Boix va
rebre fa uns dies el Wel-
come Trophy 2015 de Ralais
& Châteaux a la Torre del
Remei (Bolvir, la Cerdanya),
a l’Opéra Garnier de París.
“Aquest premi culmina l’es-
forç que hem fet dia rere dia
durant els 21 anys de perma-
nència en aquesta prestigio-
sa organització i l’alegria

hauria estat plena si la Loles
[la seva dona, que va morir
fa uns mesos] hagués estat al
meu costat per rebre’l, per-
què ella va ser l’ànima i el
cor de la casa”. El president
de Ralais & Châteaux i Chris-
tophe Navarre, conseller
delegat de Moët Hennessy, li
van fer lliurament del guar-
dó en el 60è congrés de Re-
lais Châteaux, que s’ha cele-
brat a París. / C. Jolonch

MADRID wEl barceloní Dos
Cielos, dels germans Javier i
Sergio Torres, és un dels
cinc restaurants espanyols a
què la guia Repsol ha conce-
dit els seus prestigiosos tres
sols en l’edició del 2015. Jun-
tament amb els germans Tor-
res, els altres cuiners merei-
xedors de la distinció són
Dani García (Dani García de
de Marbella), Jesús Sánchez
(Cenador de Amós,
Villaverde de Pontones, Can-
tàbria), Francisco Monje
(O’Pazo, Madrid) i Pepe Solla
(Solla, San Salvador de Poio,
Pontevedra). / Redacció

El restaurant
DosCielos obté
els tres sols

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Quatredetingutsmésper
l’atac a ungrupd’ucraïnesos

ElPPacusaTrias
d’“oblidar-sede
lespersones grans”

Neteja de les platgesmetropolitanesdesprés del temporal

Amaluna, que es podrà veure a Port Aventura

L’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) va informar
ahir de l’inici de treballs espe-
cials per a la neteja del litoral
metropolità després del tem-
poral dels últims dies. Fonts
de la institució supramunici-
pal van explicar que les plat-

ges més afectades són les del
nord, especialment la del Fò-
rum i les de Sant Adrià, atès
que l’augment de cabal del
Besòs ha fet que quedi di-
positat a la sorra un gran nom-
bre de restes vegetals (sobre-
tot canyes), així com residus

de tot tipus: des d’envasos fins
a pneumàtics. Les mateixes
fonts de l’AMB van explicar
que, malgrat el fort temporal,
no s’han produït danys o pèr-
dues de mobiliari de platja
com dutxes o aparcaments de
bicicletes. / R. Montilla

El parc, que compleix
vint anys la temporada
que ve, tindrà un
espectacle diferent
de la companyia
fins a l’any 2020
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SARA SANS
Tarragona

Port Aventura serà base estable
d’estiu del Cirque du Soleil
durant, com a mínim, els pro-
pers cinc anys. La gran carpa de
la companyia canadenca, amb
capacitat per a 2.500 especta-
dors, tornarà el mes de
juliol vinent amb Ama-
luna, un espectacle que
es va estrenar el 2012 a
Mont-real i que, des-
prés de girar pel Cana-
dà i els Estats Units, ar-
riba per primera vega-
da aEuropa aquesta pri-
mavera.
El Cirque du Soleil

oferirà al resort dues
sessions diàries durant
el juliol i l’agost, coinci-
dint amb la temporada
en què el parc celebra
el seu vintè aniversari.
“L’objectiu és ampliar
la nostra oferta i posicionar-nos
com una de les millors destina-
cions turístiques europees”, ex-
plica Fernando Aldecoa, direc-
tor general d’operacions i fi-
nances de Port Aventura Resort.
L’experiència de l’estiu passat,
quan el Cirque du Soleil va

portar Kooza al parc, es va tan-
car amb molt bons resultats:
100.000 espectadors van passar
per la carpa. “Dins de la nostra
estratègia d’internacionalitza-
ció entra l’aliança amb marques
globals, que són un atractiu per
a molts mercats”, afegeix Alde-
coa, que destaca que amb aquest
model, Port Aventura s’equipa-
ra a altres resorts de referència
mundial comel de l’illa de Sento-
sa (Singapur) i Orlando (Estats
Units). A l’aliança amb el Cirque
du Soleil s’afegirà d’aquí dos
anys Ferrari, amb la nova àrea te-
màtica dissenyada per als
amants de la Fórmula 1. Les
obres ja han començat.

Amaluna té l’atractiu afegit
que és un espectacle que fins
aquesta primavera no s’haurà
vist a Europa, “cosa que serà un
molt bon reclam i, a més a més,
és una proposta molt familiar,
que és el nostre públic princi-
pal”, manté Aldecoa. El parc ja

està preparant paquets especi-
als que combinaran les entrades
del Cirque du Soleil amb esta-
des als hotels. Una altra de les
novetats per a la temporada que
ve –a banda d’una tematització
especial que transformarà el re-
sort– és l’ampliació de l’hotel
GoldRiver. A les actuals 500 ha-
bitacions s’afegiran 70 estances
mésper ampliar l’oferta en quan-
titat però, sobretot, en qualitat.
“L’acord amb Port Aventura

consolida la nostra presència a
Espanya i demostra que tant el
públic local com els nostres fans
espanyols continuen sent clau
per al futur de la nostra com-
panyia”, ha declarat Charles

Décarie, un dels res-
ponsables del Cirque
du Soleil, que actual-
ment té més de 30 es-
pectacles repartits per
tot el món, la majoria
de gira.
Amaluna proposa

unviatge a una illamis-
teriosa governada per
deesses i guiada pels
cicles de la lluna. Pròs-
peradirigeix la cerimò-
nia d’entrada en l’eta-
pa adulta de la seva
filla, enun ritu d’home-
natge a la feminitat, la
renovació i el renaixe-

ment amb una història d’amor
de fons. L’espectacle s’estrena la
setmana que ve a Miami, des-
prés passarà per Houston i l’es-
trena absoluta europea serà el 6
de maig a Madrid. Després viat-
jarà a Brussel·les i, d’allà, al re-
sort de la Costa Daurada.c
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