
2 LAVANGUARDIA S U M A R I DILLUNS, 12 OCTUBRE 2015

El grup tèxtil Inditex, que
presideix Pablo Isla, ha im

pulsat un programa laboral per a
personesdiscapacitades i ambma
lalties mentals. Ofe
reixen formació i
ocupacióenbotigues
delgrup i col∙laboren
ambdiversesentitats
socials.PÀGINA28

LA SEGONA

!

La parella formada per la
Griselda i l’Alberthaadoptat

un exemplar de llebrer, Diva. La
gossavaaparèixerenunreportatge
d’aquest diari sobre
els animals abando
nats que arribaven a
les protectores. Ales
hores van decidir
acollirla.PÀGINA29

!

El Festival de Cinema Fan
tàsticdeSitgeslliuraràavuial

realitzador, productor i guionista
OliverStoneel seuGranPremiHo
norífic en reconeixe
ment a la seva carre
ra. El polèmic realit
zador està immers en
el seu nou projecte,
Snowden.PÀGINA34

!

Muguruza (22) va aconse
guir ahir el segon títol de la

sevacarreraenimposarsealafinal
dePequín.Garbiñe,unade lespro
meses més grans del
tennis mundial, s’en
fila amb aquesta vic
tòriaa laquartaplaça
del rànquing. Ja està
en l’elit.PÀGINA52

!

El fiscal Sims i l’agent jubilat
del’FBIKimberlyCrowford,

com a analistes del cas, van consi
derar que Timothy Loehmann, el
policia que va matar
unnendedotze anys
que tenia una pistola
de joguina, va actuar
“de manera raona
ble”.PÀGINA6

!

INTERNACIONAL

La fractura religiosa
Les disputes constants per
l’accés i el control de la mesqui
ta d’Al Aqsa i el mont del Tem
ple a Jerusalem, atiades per
grups integristes israelians,
posenmés llenya a un foc que
les paraules de Netanyahu no
aconsegueixen apaivagar. PÀG. 8

POLÍTICA

La fi del bipartidisme
L’extrapolació als comicis gene
rals del resultat dels catalans
dóna com a resultat un Parla
ment fragmentat. PÀGINA 14

EDITORIALS

Els temes del dia
L’interès creixent del capital
xinès per invertir en empreses
de la Península, i l’elevada taxa
demigració que registra el dis
tricte de Ciutat Vella. PÀGINA 20

OPINIÓ

Un vot pírric
Antoni Puigverd qüestiona els
beneficis de les apostes políti
ques llançades per ArturMas
els darrers anys: “Les eleccions
del novembre del 2012 van
forçar l’horitzó del 9N. El si
mulacre de referèndum va exi
gir la pulsió per la llista conjun
ta del 27S. Ara s’imposa la
necessitat febril d’un pacte
contra natura entre el neolibe
ralisme deMas i l’anticapitalis
me de la CUP”. PÀGINA 24

TENDÈNCIES

La presó com a refugi
L’allau de sol∙licitants d’asil ha
fet que Suècia es plantegi que
antigues presons es puguin fer
servir com a centres d’allotja
ment temporal, aprofitant que
la laxitud de l’última reforma
penal està buidant les peniten
cieries del país. PÀGINA 31

CULTURA

El corb torna a volar
El festival de Sitges va acollir la
presentació de Contes extraor-
dinaris, film d’animació dirigit
per Raúl García sobre els relats
clàssics del geni del terror Ed
gar Allan Poe. PÀGINA 37

ESPORTS

L’Euro dels petits
Albània es va convertir ahir en
l’últim convidat inesperat de la
pròxima Eurocopa, en afegirse
a Irlanda del Nord, Gal∙les i
Islàndia en aquesta revolució
de països petits, tradicional
ment considerats rivals de
tràmit, que aquesta vegada han
passat la mà per la cara a pesos
pesants comHolanda, Grècia o
Rússia, la classificació de la
qual continua enlaire. PÀGINA 47

ECONOMIA

La crisi reflota
Les vendes d’embarcacions
s’han incrementat un 10,5% fins
al setembre, amb unamillora
notable al sectormitjàalt, on les
vendes han crescut un 22,5%, i
al lloguer, que ha crescut un
37%després d’augmentar un
56% l’any passat. PÀGINA 61

Terrassa, amos
del tres de deu
L’acabada d’estrenar jornada
de La Nova Atenes va de
mostrar una vegadamés que
elsMinyons de Terrassa són
els amos de la gran construc
ció de 10, el castell més difícil
de tots, que ahir van descar
regar per tercera vegada en
menys d’un any, a més de
regalar al públic dos castells
de nou pisos.

ElTNCbusca el gran públic Més realisme tributari

LaSalaGrandelTeatreNacionaldeCatalunyaprovoca
pànicalsquedirigeixenenella i alsque laprogramen.
Ningúnotornariaaconstruirlaaixí, però jaestà feta. I

lesenormesdimensionsque té sóndifícilsd’ompliren temps
deretallades.Tot i així, elTNC,quedesprésd’unaocupació
del58%l’anypassatha triat coma lema “Sompúblics”,ha
posat tota lacarna lagraellaperomplirlaelspropersmesos
fentungir ibuscantdecididamentelgranpúblicambun
directormoltpopular, el televisiuÀngelLlàcer,queha trans
formatenmusical lacomèdiadeShakespeareMolt soroll per
nores.Noera laprimeraopcióque tenia:Llàceranavaadiri
girun títolméscrític,L’òperadels tres ralsdeKurtWeill, però
elshereusno lideixaven tocar resdelmuntatge i s’hi vanegar.
EldirectordelTNC,XavierAlbertí, podiabuscarunaltre
directorounaaltraobraperaLlàcer. Iva triar la segonaop
ció.Potserperquè, comperaLlàcer, aquestMolt soroll perno
respled’humor i felicitathadeserelprimerpasperveure
moltsdelsaltresmuntatgesdelTeatreNacional.

Els gransgrupsconsolidatscreenriquesa i llocsde
treball.Enparticular, lapresènciade lesmultinacio
nalsalnostre territori ésunsenyalpositiude l’aposta

per l’economiaespanyoladels inversors internacionals.Tot i
això, aquestsconglomerats, comquedisposend’unaarqui
tecturaempresarial complexa, aconsegueixen reduir la
càrrega tributàriamitjançantunaplanificació fiscalmolt
agressiva. Idesplacenelsbeneficis entre lesdiferents filials a
la recercade l’opciómés favorable.Perbéqueaquestespràc
tiques són legals,nodeixadecausarunacerta sorpresaque
lesempresesdemésmida tributinaEspanyanomésel6%
delsbeneficis comptables, quan, recordemho,el tipus
impositiu sobreels resultatsde les societatsésdel28%.
L’OCDE,ambpaïsosmembresdelG20,hadeciditprendre
hi cartesdesprésde reconèixerqueel contribuentparticular
i lespimes, encomparació, estanpenalitzats.El seuprojecte
de lluitacontra l’erosióde labase imposable i el trasllatde
beneficis (BEPS)mereixelmàximsuport.
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Goldfinger contra
la senyora Bond
LaFiscalia
demanados
anysdepresó
pera ladonade
SeanConnery
per la implica
cióenel cas
conegutcom
Goldfinger.

Els xiulets a Piqué

SENSdubteunestadidefutbolnoésel santuaridel
respectealproïsme.Ambl’abonamentva inclòsel
dretaunalleujamentsaludable.PeròaixòdeGe
rardPiquéespodria tipificarcomaassetjament

laboral sinofosperquèéspitjor:el símptomad’unempo
brimentpolíticalarmant.Elblaugranavatornararebre
unasonoraxiuladadivendresquanjugavaamblaselecció
espanyola,aquestavegadaaLogronyo, tot i la lloable inici
ativadeldiariLaRioja i la sevacampanya#Aplaudamosa
Pique.Noésqueel jugadorhagiestatunexempledecorte
siadurant lasevacarrera,peròunameraantipatiaperso
nalnoexplica la fustigaciósostinguda igeneralitzadacap
alpersonatgequanvesteix la roja.Piquéafirmaquetotes
deua lasevarivalitatesportivaambelReialMadrid,però
s’enganya.El jugadordeia famesossobre lesesbroncadesa
Casillas:“Éscomallòde l’himne(a la finaldeCopadel
CampNou), lagentxiulagratuïtament.Cadaaficionat té
unaopinió ical respectarla”.La líniaentre llibertatd’ex

pressió i respecteésmoltprima.Peròésobvique lasimpa
tiadel jugadorcapa l’independentismecatalànoésaliena
a l’assetjamentquepateix.
Quanla identitatnacionalnos’expressamitjançant

l’afirmaciócultural ipolítica, sinóambhostilitatmanifesta,
significaquesotaaquestesmostresde llibertatd’expressió
–idepatrimonidemocràticescàs–hihasubjacentunfra
càsrotundenelpactevigentpera laconvivència.Elsxiu
letsaPiquésorgeixenenelcontextd’una inflamaciód’e
mocionsentreduesposicionspolítiquesenfrontadesque
s’alimentenentreelles iqueaflorenenunestadidefutbol,
àgoraperexcel∙lènciade l’espectacle.Noésque lapolítica
s’hagid’exercirsensepassió,nidebontros,peròdevega
desésmésnecessàriaperrecuperar la
mesura.HodeiaWeber:“Éscertque la
políticaes faambelcap,perònonomés
ambelcap”.Hihaqui lapracticaambels
pulmons,pernoentrarenaltresòrgans.
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