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Montserrat Tura deixa el 

PSC i també surt de MES

■ L’exconsellera socialista de 
Justícia i d’Interior Montser-
rat Tura va anunciar ahir que 
ha abandonat la militància del 
PSC i de Moviment d’Esquer-
res (MES). 

En declaracions a la Cadena 
Ser Catalunya, Montserrat Tu-
ra va explicar que va enviar el 
seu escrit de renúncia al primer 
secretari del PSC, Miquel Ice-
ta, el 28 de setembre, és a dir, un 
dia després de les eleccions al 
Parlament, i que ho va fer «amb 
la més absoluta de les tristeses». 

Qui també va ser secretària 
segona del Parlament de Cata-
lunya va explicar que ha aban-
donat també el nou partit MES, 
el qual ella mateixa va ajudar a 
constituir fa pocs mesos. 

«No podem, només perquè hi 
hagi un flux independentista, 
sumar-nos-hi sense més, per-
què el socialisme és més que 
això», argumentà. 

Montserrat Tura es fa afiliar 
al PSC l’any 1979, partit pel qual 
va ser diputada al Parlament de 
Catalunya de forma successi-
va del 1995 al 2012. 

Després de l’escissió que va 
patir el PSC, de la qual van sor-
gir Avancem i MES, l’anterior 
abandonament de militància 
d’una figura rellevant es va pro-
duir, fa pocs dies, quan l’excon-
seller de Política Territorial i 
Obres Públiques Joaquim Na-
dal va anunciar que, després de 
35 anys, havia cursat baixa del 
partit.

TEATRE 

La Sala Porta4 de BCN 

reviu les experiències 

de cinc dones al front 

■ La Sala Porta4 de Barcelona 
portarà aquest dissabte a esce-
na Diari d’una miliciana, que re-
cupera les vivències de cinc do-
nes que van treballar d’inferme-
res i van lluitar al front de Mallorca 
a la Guerra Civil. El guió, que va 
ser premiat a les Illes Balears 
amb el Premi Teatre de Palma 
2011, està fet a partir d’un die-
tari personal que es va trobar.  

CULTURA 

Tomeu Penya obre  

el cicle Terrassa 

Música Moderna  

■ El cantautor mallorquí To-
meu Penya obrirà diumenge el 
cicle Terrassa Música Moder-
na, que tindrà lloc a la Nova Jazz 
Cava. Penya hi presentarà el seu 
treball 20 anys dins d’un riu, que 
repassa grans èxits i comme-
mora un dels discos més venuts 
en llengua catalana. El segon 
concert del cicle serà el dia 25, 
a càrrec de Lenacay.

MEDI AMBIENT 

Barcelona recupera el Dia sense Cotxes amb 

talls de trànsit a la Diagonal i als districtes 
■ Barcelona tornarà a celebrar, deu anys després, el Dia sense 
Cotxes el dissabte dia 17, amb talls de trànsit a l’avinguda Diago-
nal i a cadascun dels deu districtes de la ciutat. Més de cent acti-
vitats han estat programades per gaudir de la diada sense vehi-
cles. Segons va explicar la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, Mercedes Vidal, tant els talls de circulació com les 
activitats es faran entre les 9 i les 20.30 hores. 
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Dimiteixen set membres del consell 

ciutadà de Podem a Catalunya

■ Set membres del consell ciuta-
dà de Podem a Catalunya van pre-
sentar dimarts la seva dimissió 
en una carta que van remetre a la 
secretaria general de Madrid, se-
gons han confirmat fonts del ma-
teix consell, format per 34 mem-
bres. La carta està signada per 
Concepción Gavilán, Tania Ló-
pez, Marifé Calderón, Ana Ba-

llesta, César Castañón, Eva Aba-
cens i Norma Veliz, tots mem-
bres del consell ciutadà, òrgan 
de debat i presa de decisions del 
partit, segons avançà El País.  

 A la missiva exposen que re-
nuncien perquè «no s’ha fet au-
tocrítica ni s’ha debatut» sufici-
entment l’estratègia a seguir amb 
vista als pròxims mesos.  

 Segons han explicat fonts del 
consell ciutadà català a Europa 
Press, la dimissió de Gemma Uba-
sart com a secretària general del 
partit a Catalunya va provocar la 
dissolució del consell de coordi-
nació, una mena d’executiva re-
duïda, que depèn de la secreta-
ria general, com a òrgan de coor-
dinació del partit.

EFE 

La plataforma Marea Blanca de 
metges i infermeres que rebutja 
retallades i privatitzacions a la 
Seguretat Social, ha demanat, 
després de reunir-se ahir amb el 
grup Catalunya Sí que es Pot, que 
«en el ‘procés constituent’ que 
viu Catalunya» es prevegi una 
millora del model sanitari públic. 

Els portaveus de Marea Blan-
ca van reunir-se ahir al Parlament 
amb el grup de Catalunya Sí que 
es Pot, i, en acabar, un d’ells, Fer-
ran Barrena advertí de «la situa-
ció anòmala» que, segons l’opinió 
de la seva entitat, suposa que «un 
Govern en funcions apliqui me-
sures que havien quedat a sobre 
de la taula, i que segueixi privatit-
zant i derivant serveis a entitats 

privades». Marea Blanca, segons 
explicà Ferran Barrena, ha inici-
at una roda de contactes amb «al-
guns grups parlamentaris» que 
prosseguirà els pròxims dies i 
setmanes, amb l’objectiu de «fi-
xar línies vermelles de com ha de 
ser el model sanitari públic, de 
qualitat i universal que volem 
amb vista al ‘procés constituent’ 
que té lloc al nostre país». 

El líder de Catalunya Sí que 
es Pot, Lluís Rabell, indicà, per 
la seva banda, que «la situació 
sanitària que viu ara mateix Ca-
talunya» comporta que els pro-
blemes que està patint «siguin 
una urgència nacional i social». 
Es tracta, recalcà, «d’un debat 
que no pot esperar i que ha de ser 
abordat pel nou Parlament» sor-
git de les eleccions del 27-S. 
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La Marea Blanca sanitària demana que 

el ‘procés constituent’ porti millores

Concentració de metges i infermeres davant del Palau de la 
Generalitat el mes de maig passat. FOTO: ACN

L’entitat de metges i 
infermeres contra les 
retallades i les 
privatitzacions inicien 
una roda de contactes 
amb els partits

T DE TEATRE 
Teatre Lliure 
 

■ T de Teatre és una companyia 
que sempre resulta. Saben triar 
l’obra amb gràcia i tenen bona 
vista pel director, mentre que 
elles –perquè inicialment només 
eren actrius– ja hi posen tota la sal-
sa que calgui. I com que són bo-
nes i es fan els personatges a la 
mida de cadascuna, el resultat 
els surt més que bé. 

 Formada el 1991 inicialment 
per cinc actrius, T de Teatre ha 
rodat per Catalunya i part de l’es-

tranger una sèrie d’obres, gene-
ralment en clau de comèdia, que 
sempre omplen els teatres. I no-
més això ja és un mèrit. La com-
panyia ha crescut i s’hi han afegit 
actors, que els dóna moltes més 
possibilitats. 

Aquests dies s’ha presentat al 
Teatre Lliure el seu nou espec-
tacle presentat al Teatre Grec 
l’estiu passat, Premis i càstigs, de 
l’argentí Ciro Zorzol, que tam-
bé fa de director. En aquest cas, 
autor, director i actors han tre-
ballat plegats al voltant de la re-
lació entre l’actor i el seu perso-

natge i també la mirada del pú-
blic. Això és la síntesi de l’obra. 
Però dit així, podria semblar una 
classe teòrica avorrida. Doncs 
res més lluny. Premis i càstigs es 
presenta en clau d’humor, però ens 
mostra també el difícil art del te-
atre i la complicitat amb el pú-
blic. És com un joc, una paròdia 
d’ells mateixos, de la professió. 
Amb uns excel·lents actors i un al-
tre excel·lent director. Una obra 
per recomanar. I si no arribeu a 
temps al Lliure, és molt proba-
ble que aparegui aquest hivern 
en algun teatre del país.

‘Premis i càstigs’
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L’equip de ‘Premis i càstigs’ al Teatre Lliure de Montjuïc. FOTO: ACN


