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M’AIXECARÉ, com cada dia, a les 8.30 ho-
res. Esmorzaré i llegiré la premsa. Després
aniré a la Casa Felip, la seu modernista de la
meva fundació, una entitat privada que té
com a objectiu prioritari la promoció de l’art
contemporani català. Al meu despatx mira-
ré els correus electrònics que hagi rebut i re-
soldré les gestions més
urgents. Sortiré del des-
patx cap a les 11.30 hores
i aniré a un dels museus
que té la Fundació Vila
Casas, el Can Framis, al
districte 22@. Allà, a la
plaça del museu, es presentarà l’escultura de
Jaume Plensa que la fundació ha donat a la
ciutat de Barcelona i que s’emplaçarà en
aquell espai. L’acte de presentació es fa a les
12.30 hores i també hi intervindran l’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, i el tinent d’alcal-
de de Cultura, Jaume Ciurana. L’escultura és

monumental, està datada als anys noranta i
porta per títol Dell’Arte. A Barcelona hi ha po-
ques escultures de Jaume Plensa al carrer i
per això ens sembla una contribució impor-
tant a la ciutat. Després de la inauguració he
quedat amb la meva dona per dinar. Sempre
em diu que estic molt enfeinat i que no ens ve-

iem mai, però avui és el
meu sant i vull que el ce-
lebrem junts amb un bon
dinar en un restaurant
del 22@. En qualsevol
cas, a la tarda he de tor-
nar a treballar perquè he

de preparar la reunió del patronat de demà.
Quan acabi tinc un compromís més perquè
un amic celebra amb un sopar els 50 anys
de la seva empresa farmacèutica. Acabat el
sopar, tornaré a casa. Llegiré una mica i mi-
raré les notícies d’última hora al canal 3/24
fins que m’arribi la son i me’n vagi a dormir.

eldiaquem’espera
ANTONI

VILA CASAS

El president de la Fundació Vila Casas
presentarà l’escultura de Plensa que
la seva entitat ha donat a Barcelona

josócdel’ara

ALBERT SOLÉ Sóc de l’ARA ja des d’abans de la seva
sortida al carrer. Em va agradar perquè és un diari català i en
català, fet per gent d’aquí, d’àmbits molt diversos, però amb un
objectiu molt clar. És sintètic, ràpid i fàcil de llegir, toca els te-
mes d’una manera molt àgil i clara i té articles de gent amb qui
coincideixo en molts aspectes: Salvador Cardús, Xavier Bosch,
Ernest Folch, Joan Maria Pou, Toni Soler, Sebastià Alzamora...
Milloraria l’actualització de les notícies a l’aplicació de l’iPhone.

És director general
de The White
Company

“Després de la inauguració a la
plaça de Can Framis he quedat

amb la meva dona per dinar
perquè avui és el meu sant ”

lallambregada
No han après res de res, de res (2)

La sensació és de desori total. Tenim el
convenciment que això fa aigües per
totes bandes, el capità està borratxo,

el segon no hi és i ens mana un cambrer en
pràctiques que, pobret, es pensa que encara
som a port. L’Estat va gastar el que no tenia
en cacauets per entretenir la canalla i els
bancs tenen un forat que ni se sap on arriba.

Hem assumit que vivim a tocar de la pre-
sa d’un embassament ple amb milers de mi-
lions de litres d’aigua i que està a punt de re-
bentar a causa d’una construcció defectuo-
sa. I hem descobert que quan va començar
a filtrar-se un filet d’aigua, els responsables
de l’obra van dir que ho solucionarien po-
sant-hi una miqueta de silicona. I nosaltres
vam veure que la filtració anava a més. Lla-
vors van optar per arrebossar-ho amb una
miqueta de ciment, però van començar les
esquerdes. La solució va ser posar-hi més ci-
ment. Quan per les esquerdes ja hi passava
un puny i l’aigua brollava com un exèrcit de
Manneken Pis sortint de l’Oktoberfest, van
reforçar-ho amb uns taulons. I el pitjor és

que, mentrestant, ens parlaven de les bon-
dats de dutxar-se amb l’aigua que es filtra
per les immenses esquerdes d’un embassa-
ment. I quan van haver de portar tota me-
na de maquinària pesant per tapar com fos
la ja inevitable catàstrofe i van començar a
buidar l’aigua de l’embassament amb im-
menses bombes, l’argument d’aquesta colla
de frívols va ser que havien decidit moder-
nitzar l’embassament.

I no, no han après res. La (encara) ministra
deFoment,AnaPastor,excretavadissabtevia
oral que “cal continuar vertebrant Espanya
amb l’AVE”. Escolti, bona dona: 1. Saben que
no poden ni pagar l’AVE ni mantenir-lo, què
coi pretenen? 2. Vostè per què creu que cap
país del món, ni el més ric, es
vertebra amb un tren tan
car?I3.Elmésdeprimentde
tot plegat és que un perso-
natge com vostè hagi arribat
a ministra, perquè de-
mostra que estem con-
demnats a ofegar-nos.

IU FORN
PERIODISTA

MÍN. MÀX.

Canvi notable en l’ambi-
ent, farà molta més

calor al migdia.

Fins a 35 graus a l’interi-
or, cauran xàfecs de

tarda al Pirineu.

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

Barcelona 23º 21º 19º 24º
Lleida 25º 22º 14º 27º
Girona 23º 20º 13º 26º
Tarragona 24º 20º 19º 24º

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

València 25º 21º 19º 26º
Palma 25º 22º 19º 26º
Olot 23º 19º 12º 25º
Tortosa 27º 22º 18º 28º

Tempestes de tarda al
Pirineu i a l’entorn,
calor de ple estiu.

Afluixaria la calor i el
dia seria més variable,

xàfecs puntuals.

Madrid 13º 28º jersei al vespre
Londres 9º 15º jaqueta
París 11º 18º xàfecs sobtats

Berlín 13º 21º xàfecs curts
Roma 14º 24º jersei al vespre
Brussel·les 7º 17º jaqueta

eltemps

El consell
Feu plans per al cap de setmana. Tot

i que aquests dies no estiguin sent
gaire estiuencs, els termòmetres
tornaran a superar els 30 graus a

molts indrets a partir de divendres.

Que no us sorprengui
Avui la llum del sol ja s’allargarà fins

a les 10, tot i que el sol es pongui
mitja hora abans. Durant les pròxi-
mes quatre setmanes no serà negra

nit fins passada aquest hora.

Avui continuarà l’ambient poc càlid i al migdia els
termòmetres fins i tot es quedaran una mica més curts

que ahir a la costa. Més sol que núvols però encara alguns
xàfecs puntuals de tarda a la Catalunya Central. Demà
farà més sol i ja començaran a pujar les temperatures.

dissabte diumenge

La setmana

divendres dilluns

dimecres, 13

dijous, 14

MÍN. MÀX.

MIQUEL BERNIS

La foto

ST. MARTÍ SARROCA Àngela Llop

Podeu fer arribar les vostres
consultes i fotos a meteo@ara.cat

Twitter: @arameteo
www.ara.cat/meteo

El sol
ALBA POSTA

SORTIDA NIT FOSCA

La lluna

05.53 h 21.26 h

06.17 h 22.00 h

SORTIDA POSTA
02.55 h 16.53 h

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

16333

74000

620 €

13/06/2012

TELEVISION

38


