
Mediterrani
El rellotge continua avangant i
apropant-se ver[iginosament cap
al 30 de juny del 2017, data en qu~
han de comengar, tebricament, els
Jocs del Mediterrani a Tarragona.
Ja no es tracta del fet que moltes
infraestructures tenen uns calendaris
d’execuci6 que pr~cticament juguen
amb foc per la seva proximitat ales
dates de I’esdeveniment, sin6 que ara
ja I’alcalde, Josep F~lix Ballesteros,
confessa per primer cop que es
plantejar~ renunciar a la cita si I’Estat

no fa la seva aportaci6. De Madrid
dep~n el ter(~ de les infraestructures
(piscina, reforma de I’estadi de futbol 
par[ de I’Anella Ol[mpica), i Tarragona
ha de pesar a la balanga qu~ preval:
evitar m~s deute, o fugir de I’impacte
d’un fracas coma organitzadora.
I r~pid, que el temps s’esgota.

GIRONA

AGironano
hi ha multituds

Vaig ser a la plaga del Vi de Girona
durant la primera visita oficial de Joan
Caries i Sofia i estava pie, molt pie, i la
gent hi va anar no a saludar els hereus
de Franco sin6 els representants
d’un temps que es volia nou
i s’esperava millor. Plovia i no n’hi
havia gaire, de gent, quan el seu fill
Felip va tornar coma princep de
Girona. Hi havia gent a la Rambla i al
pont de Pedra, perb no volien passar
o no podien fer-ho perqu~ anaven
armats amb uns estris sinistres:

xiulets. Ara, tants anys despr~s, Felip
toma cada juny pel F6rum Impulsa,
una gran idea que s’est~ transformant
en una entrega de premis. Gairebe
ning0 el va a rebre, per veure’l, i a dins
s6n m~s perqu~ toca. I ell, ells, no
deuen acabar d’entendre per qu~ aquf
no hi ha les multituds d’Oviedo.

GIRONA

TARRAGONA

Ballesteros: "Sense I’Estat, ens
replantejarem s, fem els Jocs"

Un dels temes espinosos
a qu~ haur~ de fer front ~s el
del pgrquing intel.ligent de
Jaume I, la construcci6 del
qual ha tingut un sobrecost
que multiplica gaireb~ per deu
la xifra inicial. El 2002, quan
governaven CiU i el PE es va
adjudicar per 3,9 milions d’eu-
ros i ha acabat costant 30 mi-
lions. Ara hi ha un proces judi-
cial obert. "Jo vaig fer el que
em vaig comprometre a fer:
una auditoria que vaig posar
en roans de la fiscalia, que
ho va enviar al jutjat. Ara ~s
la justfcia la que ha de dicta-
minar", ressalta I’alcalde.

L’alcalde tamb~ anuncia
que espera que entre Santa

Tecla (23 de setembre) i Na-
dal el mercat Central estigui
constru’& ja que des de I’octu-
bre de12007 els venedors es-
tan en una vela provisional.

Entre 2007 i 2011, el PSC
va governar amb un pacte
arab ERC, perb ara Balleste-
ros veu dificil que es pugui
repetir si la condici6 ~s que
Tarragona estigui a I~MI.
"El resultat de les eleccions
municipals indica que s’ha
votat en clau local. Per tant,
perdriem el nord si pens~s-
sim que el que volen els
ciutadans de Tarragona ~s
que estiguem en el proc~s
o no", assegura Ballesteros.
¯ A. PALOtvlARES / C. FILELLA

L’alcalde de Tarragona, Josep
F~lix Ballesteros, assumeix el
seu tercer mandat consecu-
tiu, el segon en minoria,
aquest cop amb nom~s nou
regidors. T~ tres problemes
sobre la taula: els Jocs del
Mediterrani 2017, el mercat
Central i el p~rquing de Jau-
me I, segons ha precisat ell
mateix en una entrevista de
tres p~gines a I’edici6 d’EI
Punt Avui de Camp i Ebre.

En el cas dels Jocs del
Mediterrani, Ballesteros afir-
ma que sense ajuda de I’Estat
no es podran fer, ja que el go-
vern municipal no els organit-
zar~ a qualsevol preu ni en-
deutant greument la ciutat.

El cSsting de ’Joc de trons’ a
Girona serS al Palau de Fires
La productora del c~sting de
Joc de trons, Modexpor Inter-
nacional, va confirmar ahir
amb un comunicat que la tria
dels figurants per al rodatge
de la s~rie a Girona ser~ dem~
i dimarts, de les nou del mab"
ales vuit del vespre. Fonts de
I’Ajuntament van precisar que
el c&sting tindr~ Iloc dins del
recinte del Palau de Fires.

L’empresa busca homes i
dones d’entre 18 i 65 anys de
qualsevol rata -la referencia
~s textual- iamb la particula-
ritat que les dones ban de dur
els cabells Ilargs i els homes,
en canvi, els poden dur "llargs,
curs o mitjans". El miler de fi-
gurants que seran triats hau-
ran d’acceptar que se’ls afaiti
la barba o deixar que creixi.

EIs aspirants que duguin pin-
tats els cabells, algun floc
d’un altre color o, fins i tot,
looks molt moderns seran
descartats, igual que les
persones tatuades.

EIs interessats hauran de
dur el DNI o el NIE, el nOmero
d’afiliat a la Seguretat Social i
tenir tots els permisos de tre-
ball en regla.m JORDI FERRER

PALAU SOLI~RRA DE TORROELLA

El Museu de la Fotografia
reordena la seva col.lecci6

Amb cada nova temporada, el
Museu de la Fotografia Con-
temporgnia de la Fundacib Vi-
la Casas, al Palau Solterra de
Torroella, reorganitza I’exposi-
ci6 permanent per oferir no-
ves lectures de la seva extensa
col.lecci6, una de les m~s im-
portants de I’Estat espanyol.
Aquesta renovaci6 busca re-
moure algunes fotografies

buscant complicitats entre
elles, a rescatar-ne d’altres de
les sales de reserva i a incor-
porar-hi obres de recent ad-
quisici6. Aquest estiu s’han
afegit al recorregut, ordenat
per la directora artistica de la
fundaci6, GlOria Bosch, I’obra
d’ autors corn ara Marc LarrY,
Joan Pla, Aleydis Rispa o An-
na Roig. ̄  EVt, V~Z~UeZ

VILAMANISCLE

Un petard cala
foc en un.dia
de gran r,sc
Un petard tirat ahir al mat(, en
un dia de prohibici6 de Ilanqa-
ment d’estris pirot~cnics i de
foc i en una comarca en estat
d’alerta pel gran risc d’incen-
di, va calar foc a una zona
boscosa arran mateix de la
zona habitada, a Vilamaniscle.
L’incendi va cremar 9.000
metres quadrats, aproxima-
dament, de vegetaci6, i els
bombers, que van ferun r~pid
i important desplegament, el
van aconseguir sufocar en po-
ca estona. El foc va comengar
quan passaven set minuts de
les dotze del migdia, a I’entra-
da del poble. Ahir no hi havia
const~ncia que s’hagu~s fet
cap detenci6 ni identificaci6
del responsable del Ilan§a-
ment del petard. ̄ T. SOLER
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