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Fiscalía no ve delito en el 
Club Banyetes y archiva 
la denuncia de la Paeria

PUEYO NIEGA QUE SEA UN “REVÉS” Y ACUDIRÁ AHORA A LA OFICINA ANTIFRAU. 
El alcalde de Lleida afirma que el fiscal deja entrever en su escrito una falta de transparencia en 
la gestión, mientras que el PSC exige a las tres concejalas denunciantes que se disculpen | PÁG. 7 

FOTO: Andy Rain (EFE) / La salida de la Unión 
Europea será una realidad esta medianoche

La próxima medianoche el Reino Unido consumará el 
Brexit y abandonará Europa, ante la preocupación de 
muchos ciudadanos. Partidarios y detractores han anun-
ciado ceremonias de despedida.

El 5% de la exportación de 
Lleida ‘viaja’ a un Reino 
Unido que deja hoy la UE

ACTUAL | PÁG. 20-21

El catalán admite por primera 
vez ser el autor del crimen y 
pide clemencia al rey de Tai-
landia para evitar la ejecución.

El territorio está convencido 
que la multinacional francesa 
acabará dando los permisos. 

Artur Segarra 
confiesa el 
asesinato de 
David Bernat, 
vecino de l’Albi

Los Pallars 
se unen para 
conseguir 
que el rafting 
llegue al Jussà

RECORTE DE UN 
30% A LA FESTA 
DE MOROS I 
CRISTIANS | PÁG.37

LA PAERIA 
‘INDULTA’ LA 
CALLE LLUÍS 
BESA | PÁG. 8

COMARQUES | PÁG. 15

COMARQUES | PÁG. 12

COMARQUES | PÁG. 13

Un pleno tenso en la Paeria 
de Balaguer no evita el cierre 
del colegio Àngel Guimerà

El pleno tumbó la moción para inten-
tar evitar el cierre de la escuela Àngel 
Guimerà, en un ambiente tenso por las 
protestas de las famílias que se perso-
naron en la sala de plenos de Balaguer.

FOTO: Tony Alcántara / Algunas familias se personaron en el Ayuntamiento para protestar contra la decisión 
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Front comú al Pallars perquè les 
barques de ràfting arribin al Jussà
El territori es mostra convençut que la multinacional Engie 
finalment donarà permís per habilitar un pas al salt de Sossís

El president del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, Josep Maria Mu-
llol, es va mostrar ahir convençut 
de que el projecte de fer navega-
ble per les barques de ràfting el 
tram de la Noguera Pallaresa al 
seu pas per la comarca (salvant el 
salt de Sossís) es farà. “És un pro-
jecte molt maco i ho farem”, va 
afirmar a LA MAÑANA, malgrat 
que de moment la multinacional 
francesa que té la concessió del 
salt no dóna el permís per a què 
passin barques al·legant motius 
de seguretat.

“Estem pendents d’una reunió 
amb la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE) per a què ens 
ajudi a pressionar en aquest te-
ma davant la multinacional”, va 
dir. “Volem que es faci prevaldre 
la primera concessió que es va 
otorgar en el seu dia i que dona-
va dret a pas als raiers”, afegí. “Els 
raiers d’ara són les barques de 
ràfting”, indicà.

Mullol va insistir en que la 
perillositat que al·lega la multi-
nacional per no donar pas a les 
barques no està argumentada. 
“La perillositat està ara en com 
es troba el riu si passés una barca 
que podria entrar en el canal, si hi 
hagués una baixada lliure les bar-
ques podrien saltar perfectament 
sense cap perill”, declarà.

“Estem esperançats en què la 
rampa al salt de Sossís es farà i 
per això pressionarem”, afirmà.
Per la seva part, fonts de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE) van indicar ahir que han 
rebut la petició per part del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà per 
a què faci de mediadora entre 
les parts amb l’objectiu de que 
el projecte de navegabilitat de la 
Noguera Pallaresa, que contem-
pla 70 quilòmetres navegables 
(de Llavorsí al pantà de Sant An-
toni) es pugui realitzar.

Per la seva part l’alcalde de 
la Pobla de Segur, Marc Baró, va 
manifestar que el projecte de fer 
navegable la Noguera Pallaresa 
pel Pallars Jussà “és vital pel nos-
tre municipi”, on destacà el fort 
paper que sempre han tingut els 
raiers en aquestes contrades.
“No pot ser que les barques de 
ràfting no puguin arribar fins a la 
Pobla, hem de buscar la manera 
de com fer-ho”, indicà.

Baró posà l’exemple de la 
companyia Endesa, també pro-
pietat d’una multinacional, però 
que sempre ha donat suport a les 
activitats esportives a la Noguera 
Pallaresa.

Respecte a la multinacional 
francesa Engie va manifestar que 
“no pot ser que s’aprofitin dels 
nostres recursos (en referència a 
l’aigua), facin diners amb això i no 
reverteixi al territori”.

L’alcalde de la Pobla insistí en 
la importància que té el sector 
turístic pel desenvolupament de 

El Consell 
demana a la 

CHE que faci 
de mediadora

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Barques de ràfting començant el descens a Llavorsí

la comarca. “A la Noguera Pallare-
sa primer hi va haver els rais i les 
centrals van venir després, i sem-
pre es va respectar el dret a pas 
pels rais”, digué.

Des de la comarca veïna del 
Pallars Sobirà, el president del 
Consell Comarcal, Carles Isús, de-
fensa que el projecte de navega-
bilitat de la Noguera Pallaresa es 

completi, fent navegables des de 
Llavorsí fins al pantà de Sant An-
toni. “És un projecte que uneix les 
dues comarques”, afirmà, “i ens 
aporta un plus en l’oferta turísti-
ca que ja tenim”. “Aquest projecte 
és un tema de molt interès per les 
dues comarques i entenem que 
el no de la multinacional francesa 
no és definitiu”, afegí.
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El sector turístic comptarà amb el 
centre d’excel·lència CoE in Tou-
rism Innovation, una iniciativa 
público-privada que té  l’objectiu 
d’afavorir la innovació, la soste-
nibilitat i la competitivitat de les 
destinacions i de les empreses, 
mitjançant activitats d’investi-
gació aplicada, innovació, trans-
ferència del coneixement i ser-
veis d’intel·ligència competitiva. 

El Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida i les empreses Ba-
queira/Beret i Roc Roi estan en el 
grup promotor d’aquest nou cen-
tre, que es va presentar ahir a La 
Pedrera-Casa Milà, a Barcelona.
El CoE in Tourism Innovation 
s’adreça a tota la cadena de valor 
del sector turístic i a les empre-
ses vinculades, al conjunt de la 
societat i als residents de les des-

Baqueira Beret i Roc Roi, en 
el nou centre d’excel·lència 
per innovar en el turisme

tinacions turístiques. La iniciativa 
està promoguda per Eurecat amb 
la Direcció General de Turisme de 
la Generalitat de Catalunya, de 
les quatre diputacions catalanes, 
dels ajuntaments de Barcelona i 
Vila-seca i d’empreses líders del 
sector. El sector turístic suposa 
més d’un 11 per cent del PIB de 
Catalunya. “Estem convençuts 
que el CoE in Tourism Innovation 
ens pot ser de gran ajut per as-
solir alguns dels nous reptes que 
tenim plantejats actualment a les 
comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida”, afirmà la diputada de 
la Diputació de Lleida  Rosa Maria 
Perelló. FOTO:  / El nou centre es va presentar ahir a la Pedrera, a Barcelona

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Tremp

rcolomina
Resaltado



Instal·len malles més 
resistents al talús de la 
N-260 a Pont de Bar
L’actuació obligarà a mantenir el pas 
alternatiu en aquest punt de la via
L’objectiu de l’actuació és millorar la seguretat en aquest 
punt de la carretera N-260, tenint en compte que aquests 
elements de protecció estaran ancorats a la muntanya.

El Pont de Bar
ALBERT LIJARCIO (ACN)
Els operaris que treballen en la 
consolidació d’un talús situat a 
la carretera N-260 al seu pas pel 
Pont de Bar (Alt Urgell) i on fa una 
setmana es va produir una eslla-
vissada, van començar ahir les tas-
ques per poder instal·lar una ma-
lla més resistent en aquells punts 
on, arran dels despreniments, s’hi 

va detectar moviments de terra. 
L’objectiu de l’actuació és el de 
millorar la seguretat a la zona, te-
nint en compte que aquests ele-
ments de protecció estaran anco-
rats a la muntanya. De moment es 
desconeix la durada que tindran 
aquests treballs, els quals obli-
guen a mantenir el pas alternatiu 
de vehicles regulat amb semàfors 
que es va habilitar dijous passat 

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / La instal·lació de les malles va començar ahir dijous

per un dels carrils de la via. 
 El subdelegat del govern de l’Es-
tat a Lleida, José Crespín, va vi-
sitar ahir les obres que s’estan 
duent a terme al punt de l’N-260 
on es va produir l’esllavissada i va 
explicar que a gairebé la meitat 
dels 2.000 metres quadrats de 
talús afectats pel despreniment 
de roques i terra s’hi va detectar 
moviments. 

Per aquest motiu, va ressaltar 
que era necessari implementar 
més mesures de consolidació en 
aquests punt.
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El Departament de Territori de la 
Generalitat invertirà un total de 
7 milions d’euros en la millora de 
la carretera del Port de la Bonai-
gua al seu pas per la Val d’Aran. 
Les obres van començar fa uns 
anys i és previst que finalitzin a 
finals d’aquest exercici, segons 
ha informat el responsable de 
Carreteres de la Generalitat a 
Lleida, Jordi Benet.

Benet va indicar que en total 
s’ha actuat en quatre quilòme-
tres, on s’ha eixamplat la calça-
da i s’ha fet un ajust del traçat.

En aquests moments sola-
ment queda actuar en uns 300 
metres on s’ha de fer un estudi 
geotècnic.

El tram on s’ha actuat es tro-

ba en les immediacions de l’es-
tació de Baqueira Beret, que 
veurà properament com queden 
millorats en els seus accesos des 
del Pallars.

Aquesta estació té previst 
ampliar pistes cap al Pallars So-
birà, per la qual cosa la millora 
de les comunicacions era indis-
pensable.

La Generalitat inverteix 7 
milions en millorar el Port 
de la Bonaigua a l’Aran

Les obres 
finalitzaran 

a finals 
d’aquest any 

Restriccions de 
trànsit a Isona 
i Conca Dellà 
per obres
La carretera C-1412b pateix 
restriccions de trànsit com a 
conseqüència dels treballs de 
conservació que s’hi duen a 
terme. Fins al 13 de febrer, la 
carretera estarà tancada a la 
circulació, a l’altura del quilò-
metre 42, de manera que el 
trànsit per aquest corredor es 
desviarà per un itinerari alter-
natiu.

Un any més el Consell Comarcal 
de la Noguera ha estat present a 
la 40a edició de la Fira Interna-
cional de Turisme FITUR 2020 de 
Madrid, del 22 al 26 de gener, al 
taulell “Terres de Lleida” del Pa-
tronat de Turisme de la Diputa-
ció de Lleida, que ha compartit 
amb els consells comarcals de 
les Garrigues, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell. El 
Consell va lliurar material pro-
mocional.

El Consell de la 
Noguera, present      
a la fira Fitur

L’Adif xifra en 20 milions els danys de la 
tempesta Glòria en la xarxa de trens
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) estima que la 
tempesta Glòria va provocar danys en la infraestructura ferroviària 
per valor d’uns 20 milions d’euros. Les majors afectacions van ser al 
nord de la província de Barcelona i a Girona. Entre els corredors afec-
tats hi va haver la línia de Manresa en el tram barceloní.
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Artur Segarra confessa per 
primera vegada l’assassinat 
del veí de l’Albi David Bernat
El va matar a Bangkok el 2016 i ara demana al rei 
de Tailàndia clemència i evitar la seva execució
Bangkok
EFE
El català Artur Segarra, condem-
nat a la pena de mort per l’assas-
sinat a Bangkok del veí de l’Albi 
David Bernat, ha confessat per 
primera vegada ser l’autor del 
crim en una carta per demanar 
clemència al rei de Tailàndia i evi-
tar la seva execució. Tot i mante-
nir la seva innocència durant tot 
el procés judicial, ha admès que 
la nit del 19 de gener de 2016 va 
matar al lleidatà en reaccionar 
de manera violenta durant una 
abrupta baralla amb la víctima.

El passat 20 de novembre el 
Tribunal Suprem de Tailàndia va 
deixar en ferm la sentència i va 
mantenir la pena de mort pel se-
grest, robatori i assassinat pre-
meditat de David Bernat. En el 
document redactat en tailandès 
per l’advocat defensor, Worat-
ham Cheeranon, i amb data del 
23 de desembre de 2019, Segarra 
evita pronunciar-se sobre què va 
passar després de l’assassinat de 

Bernat, a qui assegura conèixer a 
Tailàndia el 2014 i compartien al 
país un projecte de negoci.

Segons les investigacions, Se-
garra va planejar el va segrestar 
de Bernat per apropiar-se els 
diners que la víctima tenia en 
un compte bancari a Singapur, 
abans d’assassinar entre el 26 o 
27 de gener, esquarterar el ca-
dàver i llançar-lo a riu que creua 
Bangkok. Entre les indagacions hi 
ha la compra abans del crim d’un 
congelador per guardar el cos 
sense vida o el lloguer d’una ca-
sa a les afores de Bangkok on va 
amagar part del material utilitzat.

A la carta, de vuit pàgines i on 
comenta que les dures condici-
ons carceràries a Tailàndia li han 
fet reflexionar sobre el dany co-
mès, Artur Segarra sol·licita a la 
Casa Reial que commuti la pena 
capital per la cadena perpètua o 
un període fix de presó. El rei de 
Tailàndia no compta amb una da-
ta límit per respondre a la sol·lici-
tud de perdó real, tot i que s’ha 

de dir que per norma general 
aquesta sol ser acceptada.

Si se li concedeix l’indult i se li 
imposi cadena perpètua, podrà 
iniciar la sol·licitud de trasllat a 
una presó d’Espanya un cop com-
pleixi al menys vuit anys d’empre-
sonament. A més, haurà de tor-

nar a la família de la víctima uns 
20.000 euros que va aconseguir 
sostreure de la targeta de crèdit 
de la víctima. Per contra, indicar 
que si se li denega la mesura de 
gràcia, les autoritats penitencià-
ries compten amb 24 hores per 
executar la condemna.

FOTO: Diego Azubel (EFE) / Artur Segarra, durant el judici a Tailàndia

Crema un matalàs 
en un habitatge 
del carrer Trinitat 
de Guimerà
Una matalàs que es trobava en 
l’interior d’un habitatge situat 
al carrer Trinitat de Guimerà es 
va cremar ahir per un incendi. 
El serveis d’emergències van 
ser alertats a les 21.00 hores i 
es van desplaçar tres dotacions 
dels Bombers de la Generalitat.

Capturen 
un gos solt a 
l’Estany d’Ivars 
i Vila-sana

Els Agents Rurals van capturar 
un gos de raça potencialment 
perillosa que anava solt i sen-
se la presència del seu propie-
tari a l’EIN de l’Estany d’Ivars i 
Vila-sana. Segon van explicar, 
l’animal va ser retornat al seu 
propietari, que haurà de res-
pondre per aquests fets.

FOTO: Agents Rurals / Moment 
en el que va ser capturat

Els Bombers de la Generalitat van 
realitzar el 2019 un total de 285 
rescats de muntanya a la demar-
cació de Lleida, 44 menys que 
el 2018, quan la xifra que es re-
gistrar va ser de 329. En aquest 
sentit, la Val d’Aran encapçala 
la llista amb 92 serveis, seguida 
del Pallars Sobirà (54), el Pallars 
Jussà (33), l’Alt Urgell (26), l’Alta 
Ribagorça (26), la Noguera (26), 
el Solsonès (16), el Segrià (5), la 
Segarra (4) i l’Urgell (3). Es dona 
la circumstància que a les Garri-
gues i el Pla d’Urgell no es va pro-
duir cap rescat, a diferència del 
2018 quan sí que van haver-hi, 
4 i 2, respectivament. A nivell de 
Catalunya també hi ha hagut des-
cens, passant de 1.541 rescats als 
1.440 d’enguany.

Per altra banda, des d’aquest 
mes de gener, Bombers de la Ge-
neralitat i el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) s’han unit 
amb l’objectiu de proporcionar 
una millor resposta operativa, 
coordinació i assistència sani-
tària, tant a les zones calentes 
de les intervencions com en les 
actuacions de rescat de muntan-
ya. El personal infermer i mèdic 

Els Bombers fan 285 rescats de 
muntanya a Lleida el 2019, 
44 menys que l’any anterior

ha superat un procés de selecció, 
habilitació i formació que, avalta 
per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya i el SEM, garanteix el 
seu operatiu als serveis. En total, 
11 metges i metgesses i 16 infer-
meres del SEM estan realitzant 
guàrdies conjuntament amb els 

Bombers i són activats des de la 
Sala Central del cos. El nou equip 
de professionals sanitaris garan-
teix, els 365 dies de l’any, l’assis-
tència del pacient per part del 
SEM des del primer moment del 
rescat o incendi i en el mateix lloc 
de l’incident.

FOTO: Bombers / Imatge d’arxiu d’un moment d’un rescat de muntanya

Personal del 
SEM s’integra 
a les guàrdies 

del cos
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EDICTE
Assumpte: Aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana PMU 1 
d’Arties.
La Junta de Govern Local de data 9 
de gener de 2020, va adoptar entre 
altres el següent acord:
Assumpte: Aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana PMU 1 
d’Arties.
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de 
Millora Urbana PMU 1 d’Arties per tal 
com la documentació aportada dóna 
compliment a les determinacions 
de l’article 66 en relació al 70.7 del 
TRLU i pot iniciar-se el procediment 
per a la seva tramitació.
Segon.- Publicar aquest acord al 
BOP, a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Naut Aran www.nautaran.org i al 
portal e-bando.
Tercer.- Sotmetre’l a exposició 
pública per termini d’un mes i 
enviar-lo, juntament amb tota la 
documentació presentada i l’informe 
de l’arquitecte municipal de data 14 
de novembre de 2019, als Serveis 
Territorials de Territori i Sostenibilitat 
a Lleida, per tal que tramitin els 
informes sectorials preceptius.
Salardú, Naut Aran, 20 de gener de 
2020.
L’Alcalde,
César Ruíz-Canela Nieto.

Ajuntament de 
Naut Aran
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Noisedrome, Hollow Cry 
y Niu de Corbs felicitan 
los 15 años de La Boîte 
La sala acoge un triple concierto de 
metal previo al mes de aniversario 
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Los tres grupos leridanos de me-
tal que esta noche (21.30 horas. 
10 euros) protagonizan un triple 
concierto serán los primeros que 
felicitarán los 15 años de La Boîte, 
una sala que ha previsto para fe-
brero la celebración de este ani-
versario con cinco citas concertís-
ticas a cargo de siete proyectos.

Noisedrome abrirán la velada 
metalera de esta noche con los 
temas de su celebrado álbum de 
debut, ‘December’s in Bloom’, y 
algunas versiones sorpresa. Esta 
banda fue finalista en dos ocasio-
nes del Pepe Marín Rock y diez 
años después de su separación 
ha vuelto a reunirse renovada.

Hollow Cry tomarán el relevo 
con ese metalcore gestado en su 
Tremp natal y plasmado en su ál-
bum ‘From ashes to flames’ con 

el que se fueron de gira con los 
finlandeses Children Of Bodom, 
en marzo del año pasado por 
Estados Unidos y Canadá, ofre-
ciendo nueve actuaciones y reco-
rriendo más de 6.500 kilómetros.

Niu de Corbs cerrarán la triple 
descarga con los temas de su tra-
bajo ‘Foscúria’. Esta formación es 
el proyecto en solitario del gui-
tarrista Daniel Coraz, uno de los 
músicos de los extintos Nebulah.

El músico y compositor barcelo-
nés Paul Vallvé actúa esta noche 
(22.30 horas. 12 euros) en el Ca-
fè del Teatre después de ganar 
el pasado día 19 el Premi Gaudí 
a la mejor música 
original por la ban-
da sonora de la pe-
lícula ‘La vida sense 
la Sara Amat’, una 
adaptación de la 
novela de Pep Puig, 
ganador del Sant 
Jordi 2015, dirigida 
por Laura Jou y protagonizada 
por Biel Rosell y Maria Morera.

‘Life vest under your seat’ 
es el título del último álbum de 

este prolífico autor que en sus 
20 años de trayectoria musical 
contabiliza 16 discos, cinco de 
los cuales están firmados con su 
nombre. Pau Vallvé (voz y guita-

rra) recreará las 12 
canciones explosi-
vas y eléctricas de 
este trabajo en for-
mato de trío, junto 
a Darío Vuelta (bajo 
y samplers) y Víctor 
García, a la batería.

En esta nueva gi-
ra el músico pone especial énfa-
sis en su nuevo álbum pero tam-
bién repasa las canciones más 
destacadas de su discografía.

Pau Vallvé actúa en el Cafè 
del Teatre después de ganar 
el Gaudí a la mejor música

FOTO: P.V. / Pau Vallvé tiene 16 discos en sus 20 años de trayectoria

FOTO: Summit Music / Hollow Cry tras actuar en Denver ante mil almas

MELO-MALO

‘Músics del règim’...
Andrés Rodríguez  / andresrodriguez@lamanyana.es

T odo el mundo sabe que los 
premios no son nada fia-
bles porque prácticamente 

ninguno goza de esa transparencia 
que pregonan. Los intereses son los 
que mueven los hilos y existen ca-
sos muy descarados como es el que 
se refiere a Enderrock, nombre to-
mado como juego de palabras pero 
que en definitiva lo único que ha-
ce es precisamente ese ‘derribo’ de 
cualquier propuesta que no comul-
gue con el sistema al que están su-
jetos. El pasado miércoles se hicie-
ron públicos los diez clasificados de 
la votación popular por cada una de 
las 15 categorías estipuladas, dan-
do paso a la segunda vuelta de la 
votación popular que permanecerá 
abierta hasta el 9 de febrero. Curio-
samente, hasta el momento el lista-
do de los más nominados está en-
cabezado por Oques Grasses con 
seis, seguidos por Manel con cin-
co y Miki Núñez, Buhos, Ginestà y 

Rosalía, con cuatro cada uno. Está 
claro que la organización barre pa-
ra casa y choca que en un mismo 
apartado como, por ejemplo, el de 
mejor canción de pop-rock (es de-
cir de ‘poco roc’ sin k) figuren dos 
de Oques Grasses como si no hu-
biera temas a patadas que pudie-
ran ocupar al menos uno de esos 
dos puestos designados a un mis-
mo grupo. Pero lo que resulta más 
increíble es que de las 150 nomi-
naciones tan sólo haya una para la 
demarcación de Lleida, que es la 
de mejor disco de pop-rock (‘po-
co roc’, insisto) para ‘Energia Fos-
ca’ de El Petit de Cal Eril. Esto hue-
le a chamusquina aunque ya se sa-
be que por estos lares seguimos 
estando en el ‘Far West Of Cata-
lonia’. Pues bien, los Premis Ende-
rrock que bien poco me interesan 
porque sólo distinguen a los ‘artis-
tes del règim’, sean malos o peores 
ya que de buenos de haberlos ‘po-

cos’ haylos, que sigan con su patra-
ña pero que no pretendan engañar 
a nadie que hace tiempo que se les 
ha visto el plumero. Qué casualidad 
que el Rock Party que se ha convo-
cado a nivel estatal para seleccio-
nar a dos grupos que actuarán en 
el Azkena Rock, que sí es un festi-
val de rock con mayúsculas, con k 
y no descafeinado, estén en la lis-
ta de los cinco mejores de Catalun-
ya tres bandas leridanas como son 
Hermanos Lobo, Blindpoint y Calle-
jón Canalla y que los tres han pasa-
do por el Pepe Marín Rock Festival, 
concurso rockero por excelencia de 
Lleida al que parece ser que ahora 
quieren poner trabas los políticos 
de turno para monopolizarlo todo. 
En fin, ante esta realidad, ¿qué es 
más creíble el Enderrock o el Azke-
na Rock? Queda patente, pues, que 
los premios Enderroc (sin k porque 
no se la merece) son únicamente 
para ‘músics del règim’... Oh yeah!

Dani Fernández ‘incendia’ la sala Manolita
El cantante Dani Fernández, ex componente de Auryn, presenta en 
concierto esta noche (22.15 horas. 18 euros) en la sala Manolita su 
primer álbum en solitario, ‘Incendios’, un trabajo con diez canciones.

Ester Aventín, 
Pep Saula y Pau 
Pujol, en vivo 
en el Antares
La programación concertística de la 
sala Antares ha previsto para esta 
noche (22.30 horas) un concierto 
acústico a cargo del trío formado 
por Ester Aventín (voz), Pep Saula 
(piano) y Pau Pujol (cajón) con un 
repertorio de canciones propias in-
tercaladas con algunas versiones.
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