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ESPECTACLE ■  V O L  E Q U I PA R A R-S E  A LS  O S C A R S

El món del circ també tindrà 

el seu Premi Internacional

■ Figueres va vestir-se de gala 
durant el dia d’ahir per acollir la 
presentació del primer premi 
internacional del món del circ. 
Els impulsors d’aquest guardó 
són la Companyia Estatal de 
Circ de Rússia, l’organització 
circense més gran del món que 
gestiona 70 empreses i dóna fei-
na a 6.000 persones.  

El guardó té com a objectiu 
reivindicar la importància i el 
treball dels artistes circenses 
dins del món de les arts. Neix 
amb la voluntat d’equiparar-se 
en prestigi als premis Oscar. 

S’entregarà per primer cop el 
proper mes de juny a la ciutat 
russa de Sochi. Hi poden parti-
cipar professionals i amateurs 
i està dividit en onze categori-
es tals com millor productor de 
l’any o el millor número de l’any. 

Quatre membres de la Com-
panyia Estatal de Circ de Rús-
sia (Rosgoscirc) van ser els en-
carregats de presentar tots els 
detalls del nou premi interna-
cional anual del món del circ. 
Es tracta d’un guardó innova-
dor, únic i inèdit, ja que fins ara 
no existia cap altre de similar 
arreu del món. 

Els impulsors van presen-
tar-lo per primer cop a la capi-
tal de l’Alt Empordà aprofitant 
que durant aquests dies es por-
ta a terme un dels festivals més 
importants del sector. 

El mateix director del festi-
val, Genís Matabosch, assenya-
là la gran relació existent entre 
el festival i la companyia de circ 
russa tot subratllant que el guar-
dó s’assemblaria als premis Òs-
car de cinema.

GENERALITAT ■  L A  M A J O R I A  D ’ E M P R E S E S  ‘ N O  L’A P L I Q U E N  A D E Q U A D A M E N T ’

Salut modificarà el protocol contra la 

legionel·losi després dels brots recents

■ La Conselleria de Salut de la 
Generalitat modificarà l’actual 
protocol contra la legionel·losi 
després de descobrir que la ma-
joria d’empreses «no ho aplica 
adequadament», arran de les nom-
broses inspeccions portades a 
terme pels brots declarats el se-
tembre de 2014 a Sabadell i Ripo-
llet, que es van saldar amb deu 
morts.  

Fonts del departament expli-
quen que en moltes empreses i 
instal·lacions inspeccionades 
«no s’està complint el programa 
de manteniment higienicosani-
tari de prevenció i control de la le-
gionel·losi que requereix la nor-
mativa» estatal i autonòmica.  

De fet, en els controls realit-
zats en les instal·lacions de Sa-
badell i Ripollet s’han detectat 
errors en l’adequació dels pro-

grames de manteniment de les 
instal·lacions i inexistència de 
registres de les activitats de con-
trol, així com errors en les opera-
cions de neteja i desinfecció.  

També s’han constatat «ca-
rències en l’adopció d’algunes 
mesures preventives» de com-
pliment obligat per reduir i eli-
minar el focus, tenint en comp-
te que les deficients condicions 
higienicosanitàries afavoreixen 
la supervivència i multiplicació 

de la legionel·la. A aquestes irre-
gularitats, se suma «la dificultat 
per verificar el compliment de la 
normativa» amb la qual s’han tro-
bat els inspectors de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya.  

Tenint en compte tots aquests 
factors, «el Govern està treba-
llant per modificar i ampliar al-
guns aspectes regulats», com la 
informació que ha de constar en 
el certificat de neteja i desinfec-
ció, que es preveu que hagi de con-
cretar més les actuacions que por-
ten a terme les empreses per con-
trolar la legionel·la.  

 Per evitar nous brots, l’Agèn-
cia de Salut Pública farà controls 
periòdics aquest any en diversos 
tipus d’instal·lacions: torres de 
refrigeració i condensadors de 
vapor, balnearis termals i urbans, 
centres sanitaris i sociosanitaris.

L’objectiu és 
adequar els 
programes de 
manteniment  
de les instal·lacions

EXÈQUIES ■  G R A N  P R E S È N C I A  D ’A M I C S  I  CO M PA N Y S

El món de la cultura 

s’acomiada de Rosa Novell

■ El món de la Cultura, especi-
alment el del teatre, deia l’úl-
tim adéu a l’actriu i directora 
teatral Rosa Novell, que va mo-
rir, als 61 anys, com a conse-
qüència d’un càncer. 

La presència d’amics, com-
panys de professió i algunes 
personalitats polítiques fou tan 
nombrosa que molts dels as-
sistents van quedar-se sense 
poder accedir a la sala en la qual 
va celebrar-se el funeral. 

Entre els assistents es tro-
baven actors com Lluís Homar, 
Josep Maria Pou, Carme Elíes 
o Alex Casanovas, nombrosos 
directors teatrals i algunes per-
sonalitats polítiques com el 
conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, i 
l’alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias. En el funeral va prendre 

la paraula per glossar la figura 
de Rosa Novell el germà de l’ac-
triu, el també actor Queco No-
vell; la directora cinematogrà-
fica Isona Passola, i la parella 
sentimental de l’actriu morta, 
l’escriptor Eduardo Mendoza, 
que agraïa les mostres de su-
port rebudes. 

Durant el funeral va projec-
tar-se un vídeo gravat el 2010 
en què Rosa Novell recitava po-
emes de Gabriel Ferrater. 

En l’últim any, Rosa Novell 
havia lluitat contra un càncer de 
pulmó que li va causar inicial-
ment la pèrdua de la visió, cir-
cumstància que no li va impe-
dir pujar a l’escenari al novem-
bre del 2014 per interpretar el 
seu últim paper: una majordo-
ma cega en l’obra L’última tro-
bada dirigida per Abel Folk.

Eduard Farelo i Francesca Piñon arribant al tanatori on ahir es va 
celebrar el funeral per l’actriu morta divendres. FOTO: ACN

ACN  

S’apaga la veu del periodista i crític 
musical per excel·lència del nostre 
país. Jordi Tardà moria ahir als 60 
anys a causa de problemes respi-
ratoris, segons avançà Catalunya 
Ràdio, l’emissora on treballava. 

Nascut el 1955 a Mataró, era di-
rector del programa Tarda Tardà, 
en antena des del 1985 i que recent-
ment va estrenar la seva 30a tem-
porada convertint-se en el progra-
ma musical més veterà d’Europa. 

També fou el creador de la Fi-
ra del Disc de Col·leccionista –amb 
la popular subhasta d’objectes de 
culte– i impulsor del ja desapare-
gut Museu del Rock de Barcelona.  

L’1 de febrer, i a través de Face-
book, Tardà va agrair les felicita-
cions pel seu 60è aniversari i va 
reconèixer que estaria uns dies 
«fora de circulació» per proble-
mes de salut. 

«Moltes gràcies a tots per feli-
citar els meus 60 anys! Gràcies al 
meu equip que sense saber jo res 
de res de res, van enregistrar l’ini-
ci del programa de dissabte. No 
en sabia res de res de res. Quina 
sorpresa. Vaig plorar i tot d’emo-
ció», va escriure el periodista i crí-

tic musical, que força sovint tan-
cava les seves intervencions amb 
el clàssic «paraula de Stone», fent 
palesa la seva devoció per la ban-
da britànica Rolling Stones.  

Precisament, l’últim programa 
del ‘Tarda Tardà’ es va emetre aquest 
dissabte –però va ser enregistrat 
força abans– i es va dedicar a la gi-
ra de presentació del mític disc de 
Bruce Springsteen Born to run, el 
1975, i en recuperava alguns frag-

ments del concert de cloenda al 
Tower Theatre de Filadèlfia. 

Exclusives mundials  
Durant els 30 anys de programa, 
el Tarda Tardà va explicar grans 
notícies musicals, com que els Be-
atles supervivents estaven gra-
vant noves cançons amb la veu de 
John Lennon, o quan van anunci-
ar que a Freddie Mercury li que-
daven poques hores per morir.  

El Tarda Tardà va començar fort 
aquesta temporada, al setembre, 
amb una exclusiva mundial: va ser 
l’únic programa de ràdio al món 
que va poder ser a l’estudi de gra-
vació del nou disc d’U2 a Niça. «Era 
un home que estava tocat per una 
de les coses més importants, la 
passió per una cosa i la seva pas-
sió era el rock, la música».

NECROLÒGICA ■  A Q U E ST  D I S S A BT E  E N C A R A  E S  VA  E M E T R E  L’ Ú LT I M  P R O G R A M A

Mor als 60 anys el periodista  

i crític musical Jordi Tardà

El col·leccionista Jordi Tardà al Museu del Rock de Barcelona, en una 
imatge del març de 2011. FOTO: ACN

Dirigia el programa 
‘Tarda Tardà’ a 
Catalunya Ràdio i va 
ser el creador de la 
Fira del Disc de 
Col·leccionista

Molt sovint 
s’acomiadava dels 
seus oients amb el 
clàssic ‘paraula de 
Stone’


