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tot dels seus companys de
la banda, ho denunciés des
de l’escenari. Els músics la
van tocar i el públic assistent al Teatre Zorrilla, espontàniament, la va cantar. Les imatges s’estaven
retransmetent en directe
a diferents televisions locals, gràcies a la Xarxa Audiovisual Local, coproductora del programa.
En l’expedient que ara
ha instruït la XAL s’indicaria també, segons sembla,
que de la vintena de declaracions que es van prendre la setmana passada
(algunes in situ, altres per
escrit i alguna fins i tot per
telèfon) s’extreu que la
modificació de L’estaca i
la seva sortida del guió pre-

La Xarxa conclou que l’afer de
‘L’estaca’ té rerefons polític

a La comissió que investigava la censura de la cançó en el festival Filmets de Badalona diu que no
es va justificar la retirada a El director de l’orquestra va rebre l’ordre, sense cap explicació
Sara Muñoz
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va tenir lloc la gala de clausura del festival Filmets en
què es va denunciar la censura de ‘L’estaca’.

de zel”. El mateix Fernández Saltiveri va defensar,
davant la resta de membres del consell d’administració de Badalona Comunicació, que la decisió s’havia pres per preservar el
contingut cultural de l’acte, sense barrejar-lo amb
cap
element
polític.
Aquest any la gala de clausura del festival Filmets es
va avançar uns dies per tal
de no fer-la coincidir amb
el 9-N.
L’afer de L’estaca es va
fer públic en la gala del 25
d’octubre, després que el
músic badaloní Martí Serra, davant la sorpresa fins i

L’oposició ja busca relleu a Fernández Saltiveri

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Era la crònica d’una mort
anunciada, però l’oposició de
Badalona (PSC, CiU i ICVEUiA) no s’ha posat a buscar
substitut per al conseller delegat de Badalona Comunicació fins que l’informe dela
Xarxa Audiovisual Local no
ha confirmat que l’afer de
L’estaca té i només té un rerefons polític. El PSC i ICV-EUiA
sempre han tingut molt clar
que el relleu d’Alberto Fernández Saltiveri, que actua
com a comissari polític de
Garcia Albiol, no podia espe-

Tordera aplana el camí
per tenir el primer hotel
T. Márquez
TORDERA

L’Ajuntament de Tordera
va aprovar en l’últim ple
retornar a Urbanisme,
amb les prescripcions resoltes, el pla especial que
ha de permetre canviar
l’ús al mas de Can Talleda
perquè esdevingui un hotel, el primer del municipi.

Fa dos anys que des del
consistori es treballa per
resoldre les dificultats de
situar en sòl agrícola un
negoci d’hostaleria, però,
segons defensa la regidora
d’Urbanisme, Rosa Salarichs (CiU), aquest podria
ser el pas definitiu. “No
parlem de construir, perquè no es podria, sinó de
condicionar unes edifica-

cions ja existents que es
destinarien a un ús diferent de l’actual”, puntualitza. El mas pertany a
l’empresa Protinver, propietat d’una família molt
vinculada als negocis d’establiments turístics i amb
hotels a Lloret de Mar. El
projecte amb el qual es treballa planteja un hotel de
quatre estrelles amb una
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rar més temps. CiU, en canvi,
ha defensat la necessitat del
canvi, però el seu líder, Ferran
Falcó, volia esperar a conèixer
les conclusions de la XAL.
Ara ja no hi ha res que
aturi el procediment que engegaran els tres partits de
l’oposició per canviar el lideratge dins de Badalona Comunicació. De fet, els tres
grups municipals (es necessiten totes les forces polítiques per poder destituir Saltiveri) ja han començat a
buscar-li un substitut. Con-

capacitat per a 49 persones, distribuïdes en un total de 21 habitacions. Segons Salarichs, la proposta gira al voltant “d’un hotel amb encant” orientat a
un turisme que busca
tranquil·litat i gaudir del
paisatge. La imponent masia està situada molt a
prop de la coneguda ermita de Sant Tou, edificada
pels propietaris del mas
durant els segles XV o XVI.
La regidora precisa que,
un cop aprovat el pla especial, seran els propietaris
del mas els que hauran de
decidir quan comencen la
transformació en hotel. ■

sensuar un nom s’endevina
com un problema, ja que tothom té clar que es busca un
perfil professional, i no partidista. Un cop es tingui el
nom, forçaran la convocatòria d’una junta general de
Badalona Comunicació, des
de la qual canviaran els integrants del consell d’administració de l’empresa municipal. Com que s’adjudicaran
una majoria política que ara
no tenen (la té el PP), podran
automàticament nomenar el
nou conseller delegat.
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Festa de clausura del Festival Filmets, el 25 d’octubre passat, al Teatre Zorrilla de Badalona ■ ACN

vist van ser comunicades
sense cap raonament que
justifiqués la decisió. Segons el relat dels músics,
va ser el director de la banda, Joan Aymerich, qui va
rebre l’ordre d’Alberto
Fernández Saltiveri. Aymerich es va adreçar als
seus companys, sense donar crèdit al que havia sentit i exclamant: “M’acaben
de censurar una cançó.
Mai m’havia passat una
cosa similar.” Entre que
Aymerich rep l’ordre d’eliminar L’estaca del guió i
l’emissió en directe de la
gala transcorren diverses
hores, temps durant el
qual, pel que expliquen els
afectats, ningú va raonar
la decisió que el càrrec de
confiança del PP, sembla
ser que manera unilateral,
havia pres. ■
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Per la comissió creada per
la Xarxa Audiovisual Local
(XAL) per indagar els fets
ocorreguts durant la clausura del festival Filmets,
quan un càrrec del PP va
prohibir que sonés L’estaca, sembla bastant clar
que l’ordre va venir donada pel to reivindicatiu i polític de la cançó de Lluís
Llach. Aquesta sembla ser
que és una de les conclusions a les quals arriben
els membres de la comissió, segons fonts properes
a la mateixa.
A partir d’aquí es pot interpretar, com va fer el
músic badaloní que va denunciar els fets, que el
conseller delegat de Badalona Comunicació, Alberto Fernández Saltiveri, va
censurar la popular cançó,
de la qual havia de sonar
un fragment de deu segons, sense la lletra, per
anunciar el premi al millor
curt d’un director català.
De fet, aquest fragment ja
havia sonat en l’edició anterior, just en el mateix
moment.
L’expedient informatiu
podria no parlar directament de “censura”, però,
això no obstant, deixar
molt clar que la decisió de
Fernández Saltiveri respon a una finalitat política. L’alcalde de Badalona,
el popular Xavier Garcia
Albiol, ja va atribuir l’ordre
en el seu dia a “un excés

Es posa en coneixement general que la Junta de Govern Local de data 15.10.2014 va
aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector d’actuació sud-est de Cal Pinxo
presentat per part de SUBESPAIS SL I MIROLDA SL.
L’esmentat conveni està a exposició pública durant el termini d’un mes a comptar des de
la publicació de l’anunci al BOP que va tenir lloc el passat 27.10.2014, de conformitat amb
l’article 119.2.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme.
L’alcalde, Oriol Safont i Prat. Vilanova del Vallès, 3 de novembre de 2014.

