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El encanto de la ‘sakura’ magnetiza un año más a los japoneses

Stromboli
E ls carrers, els racons i els lo-

cals de Tarragona es tor-
nen a omplir de música

amb la 19a edició del Festival In-
ternacional Dixieland. És una
iniciativa que dóna vida a la ciu-
tat. Dijous vaig ser a l’actuació
d’Stromboli Jazz Duet al restau-
rant Entre Rambles. Va ser una
estona magnífica. Raül Cid al pi-
ano i Josué García a la trompeta
es van posar el públic a la butxa-
ca i van fer molt emotiu un dels
últims sopars que se serveixen
a l’entranyable restaurant del
carrer Sant Francesc. A la Mar-
ta Calvet i als seus socis se’ls hi
va escapar una llagrimeta i tot
quan, entre peça i peça de jazz, van
rebre un agraït aplaudiment per
part dels clients. Divendres l’En-
tre Rambles era ple de gom a gom
per escoltar els dos músics tar-
ragonins de l’Stromboli, tan atre-
vits que van tocar la Rusó a rit-
me de jazz. Cal ser valent. Com
ho haurien de ser també els res-
tauradors de Tarragona per fer
més Dixielands i més activitats
per engrescar la clientela.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

S ’ han sentit alguna vegada menystinguts
per la publicitat d’un començ que ens
ofereix un producte a 99,99 €, 19,99 € o

9,99 €? Aquesta estratègia de venda per atreure
la nostra atenció fent-nos creure que el cost d’un
bé és inferior al real pot tenir els dies comptats,
com a mínim als Estats Units.

Des de l’any 2006, el preu del zinc –principal
component dels cèntims de dòlar– s’ha encarit
fins a tal punt que el cost de produir un penny
(com li diuen a la moneda) és gairebé el doble
que el seu valor monetari, fet que està provocant

pèrdues milionàries a l’erari públic. Per això, com
explica aquesta setmana The Economist, diver-
ses veus, entre elles la del mateix president Oba-
ma, n’han començat a qüestionar la viabilitat
com a moneda corrent. De fet, a pocs llocs els ac-
cepten i ja gairebé ningú els duu a sobre.

El lobby del zinc sembla que és l’únic interes-
sat a mantenir el penny en circulació, per raons
òbvies. I m’atreviria a dir que també els direc-
tors de màrqueting. Potser alguna associació de
consumidors el defensaria per evitar un augment
de preus, però l’argument és poc creïble, i més
tenint en compte que no són pocs els ciutadans
que rebutgen el canvi d’un cèntim per evitar-se
una moneda tan petita a la butxaca. La seva de-
saparició aclariria els preus i posaria fi als potets
i guardioles on acaben al final del dia.

Preus més clars sense cèntims
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ En la imagen, tomada ayer en Tokio, varias personas disfrutan
en un bote por el lago Chidorigafuchi de la vista nocturna del ce-
rezo en flor (‘sakura’), todo un acontecimiento social en la capital.

La flor del cerezo tiene un importante simbolismo para los nipo-
nes, pues representa la primavera y, con ella, el renacimiento a to-
dos los niveles y la belleza de la naturaleza. KIMIMASA MAYAMAX/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Antoni Peco
Presidente AVV La Floresta
La Asociación de Vecinos de La
Floresta acordó en asamblea el
pasado miércoles declarar el
barrio «libre de desahucios» y
anunció que plantará cara a las
entidades bancarias. P 12
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A. Domínguez
Técnico del Reus hockey
El entrenador rojinegro vio co-
mo su equipo lograba ayer una
importante victoria ante el Bla-
nes y se iba a dormir en la terce-
ra plaza de la OK Liga de hockey
patines. P 58
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11.000EL DATO millones generaron las aplicaciones para dispositivos
móviles en 2012, según un estudio de Compuware.

@GustauAlegret

Esther Celma ¿Somos idiotas o qué? Nos escandaliza Chipre, pero aquí roban a manos más llenas aún
http://www.elconfidencial.com/… @nonestopdel día

Jordina Ros
Actriz y directora de la obra
de teatro ‘My family’
El grupo de teatro del Casal de la
Gent Gran de Cambrils repre-
senta ante grupos de secundaria
unaobracentradaenlossintecho,
los desahucios y la crisis. P 22
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Josep Maria Tost
Alcalde de Riudecanyes
La localidad celebra hoy, duran-
te todo el día, la feria Tastaverd.
Este año participan un cente-
nar de paradas entre comercios
artesanales, muestras de ofi-
cios, entidades, etc. P 17
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DES DE WASHINGTON

El broker Josef Ajram, ponente
de la XIII Nit Empresarial de la
Cepta el próximo 12 de abril, su-
fre en las redes sociales el ‘aco-
so’ de los partidarios de la inde-

pendencia de Catalunya. Hace
tres días, tuiteó «Tengo ganas
de que se recupere la economía
para que la caverna independen-
tista catalana de twitter deje de

tocarme los cojones». Y es que
Ajram cree que un Estado cata-
lánseríaincapazdesobrevivireco-
nómicamente. De ahí quizás el
lema del evento: ‘Fem pinya’.

La ‘caverna independentista’ incordia a Josef Ajram
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