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Antonio Orozco enamora al Teatre Fortuny de Reus

Passamaner

J oan Boqué Reverter fou un
pròsper empresari reusenc
de vins i fruita seca que, a

principis del segle passat, va fer
mostra de la seva posició social
encarregant la construcció del
seu mas a un dels arquitectes més
famosos de l’època: Lluís Domè-
nech i Montaner, autor del Pa-
lau de la Música, l’Institut Pere
Mata i la Casa Navàs, entre d’al-
tres joies del modernisme. Bo-
qué va batejar l’indret com a Mas
Passamaner en honor al seu avi,
artesà de passamaneria. La man-
sió va entrar en decadència fins
que un arquitecte de Palència,
Ángel García Puertas, se’n va en-
amorar i el va convertir en un ho-
telet de luxe. Divendres es va ce-
lebrar el desè aniversari de la re-
naixença del Mas Passamaner
amb la presència de selectes con-
vidats. No hi van faltar els presi-
dents de les cambres de comerç
de Tarragona i de Reus com a ho-
norança a Joan Boqué Reverter,
president que fou de la Cambra
de Reus, en una època en què les
cambres eren les cambres.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L ee Bollinger, president de la Universitat de
Colúmbia, explicava aquest dijous a Nova
York com «el desenvolupament econòmic

i l’aparició de mitjans de comunicació globals
han contribuït decisivament a l’expansió de la
democràcia i la llibertat». Bollinger ho defensa-
va durant l’obertura del seminari ‘Llibertat de
premsa, criteris i democràcia a Llatinoamèrica’,
on un grup de professionals han analitzat l’estat
de la qüestió durant dos dies de debat.

«La transparència dels governs, la voluntat
de rendir comptes i el sentit de democràcia són

fonamentals per a una societat» on el paper dels
mitjans i la qualitat periodística juga un «rol fo-
namental», insistia aquest investigador expert en
la primera esmena de la Constitució dels Estats
Units. Algú entre l’auditori va recordar que a Lla-
tinoamèrica, tot i l’avanç de la democràcia, hi ha
un «progressiu desprestigi dels polítics i una
constant desafecció ciutadana de la política».

Escoltant-los, vaig pensar que l’anàlisi de Bo-
llinger i del saberut espectador no són proble-
mes exclusius de Llatinoamèrica. El Vell Conti-
nent viu avui problemes similars, on la distàn-
cia entre polítics i ciutadans és cada cop més gran,
i els mitjans tenen cada dia menys credibilitat.
La diferència és que a Europa la ciutadania ja ocu-
pa els carrers, i a Llatinoamèrica encara es resig-
nen. ¿Fins quan?

Reivindicar la democràcia
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Antonio Orozco maravilló anoche al Teatre Fortuny de Reus,
donde presentó su gira ‘Único’. Un Orozco más íntimo y cercano
obsequió al público con algunos de sus temas de toda su carrera

discográfica, desnudando como nunca sus canciones con una
puesta en escena cuidada hasta el más mínimo de los detalles. FO-
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Alfredo Pérez
Rubalcaba
Secretario general del PSOE
Pese a la continuada caída en
intención de voto del PP y del des-
gaste del Gobierno de Rajoy, el
partido socialista sigue a la ba-
ja en la encuesta del CIS. P 35

�

�

=

Miguel Ángel
Rodríguez
Ex portavoz del Gobierno
Fue detenido la madrugada de
ayer por conducir ebrio. El ex por-
tavoz del Gobierno de Aznar co-
lisionó con varios coches y cua-
druplicaba la tasa de alcohol.P 36
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851EL DATO personas sufrieron malos tratos a manos de la policía en España en 2012,
según la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura.

@GustauAlegret

Ampel Según el #CIS unos 10 millones de personas participaron en, al menos, una manifestación
durante los últimos 12 meses... JUAS @MrAmpeldel día

Manel Mondéjar
Presidente de la Associació
d’Amics de la Platja del Torn
L’Hospitalet de l’Infant acoge
el encuentro de familias naturis-
tas del sur de Europa, en el que
participan hasta mañana 170
personas. P 21
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Juan Serrano
Director general de Grup
Balfegó
El Grup Balfegó inició ayer en el
puerto de L’Ametlla de Mar la
Semana Gastronómica del Atún
Rojo, un pescado tradicional de
la cocina marinera catalana. P 24
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DES DE WASHINGTON

El portavoz de la CUP en el Par-
lament de Catalunya, David Fer-
nández, estuvo ayer como invi-
tado al programa de Catalunya
Ràdio L’Oracle, que conduce el

periodista de Vila-seca Xavier
Grasset. Fernández se despa-
chó a gusto contra la gestión sa-
nitaria de Sagessa, hasta el pun-
to de provocar la llamada a la

emisora del exalcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez, el cual, indig-
nado, entró en directo para re-
batir los argumentos del diputa-
dos de la CUP.

Pérez llama a la radio para defender Sagessa
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