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Miquel Rey

L’impostor (en realitat, un de tants)

últim impostor que ha aparegut als diaris
és Francisco Nicolás, Fran, un jove d’aspecte pueril però amb una cara dura pròpia
d’un farsant professional. Amb el bagatge
de qui parla amb facilitat i sap moure’s en els cercles
del poder, aquest megalòman d’alt risc va acabar aquesta setmana detingut per la policia a Madrid. Havia estafat 25.000 euros per intercedir en la venda d’una propietat a Toledo, fent-se passar per assessor de la vicepresidenta del Govern i membre del CNI. I fins i tot va demanar diners a l’advocat de Jordi Pujol, en nom de
l’agència espanyola d’intel·ligència, amb el pretext de
donar-li un cop de mà en la instrucció judicial. Asseguren que aquest mentider compulsiu s’havia colat en reunions de Noves Generacions i a les llotges vip del Bernabeu. A Facebook han aparegut fotografies seves amb
José María Aznar, Esperanza Aguirre, Ana Botella o
amb Felip VI en actes oficials. En realitat, estava comen-

çant a posar en marxa una petita indústria de l’estafa,
amb una mica d’imaginació, unes quantes acreditacions
falses i algun Mercedes llogat amb xofer.
Fran, l’entabanador amb cara de nen i maneres de
senyor, avui resulta una anècdota davant de tants impostors cinc estrelles que han deixat forats descomunals a
la caixa de l’Estat. Miguel Blesa va arribar a presidir la
quarta entitat financera del país gràcies a la seva amistat amb José María Aznar més que pels seus mèrits professionals. En realitat, era advocat, però va tenir la fortuna de treure’s l’oposició al Cos d’Inspectors d’Hisenda a
la vegada que Aznar, de qui va passar a ser íntim. No va
tenir cap problema a acceptar la presidència de Caja
Madrid, i tampoc no en va
tenir a l’hora de beneficiar els
seus. Amb biografies així,
Fran devia pensar que simplement començava una carrera.

PRESIDENT DEL TECNOCAMPUS

c

El TecnoCampus MataróMaresme, que dirigeix
Miquel Rey, destaca per una
promoció constant de mesures
innovadores i avenços tecnològics. L’últim exemple és un
pla pilot per aprofitar l’energia de les
onades. VIURE

Laura Beaumont

HISTORIADORA I GUIA TURÍSTICA

c

La historiadora Laura Beaumont, d’una atípica empresa de visites turístiques, CultRuta, ha permès amb les seves didàctiques i erudites explicacions que més
d’un miler de barcelonins redescobreixin la belle époque
del barri xino. VIURE

Josep Maria Bartomeu
PRESIDENT DEL FC BARCELONA
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INTERNACIONAL

Lenta obertura eclesial

El sínode extraordinari sobre la
família aprova el seu document
final i dóna suport per majoria
a la línia aperturista del papa
Francesc, encara que amb una
oposició molt forta de sectors
conservadors. PÀGINA 6
POLÍTICA

La incògnita del procés

La consulta informal del 9-N té
el llistó de participació molt alt
després de les últimes i multitudinàries manifestacions de
la Diada. PÀGINA 23
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CULTURA

El repte que se li planteja a
Alemanya per continuar liderant l’economia europea sense
renunciar a l’austeritat pressupostària; i la nova edició del
diccionari de la Reial Acadèmia
Espanyola. PÀGINA 34

Una exposició commemora els
cinquanta anys de la publicació
d’Els altres catalans, de Paco
Candel, obra que apostava perquè Catalunya continués sent
un sol poble que integrés la immigració procedent del sud d’Espanya. Una idea encara vàlida
en relació amb la nova onada
migratòria procedent de diferents països del món. PÀGINA 56

Els temes del dia

OPINIÓ

Mal pronòstic

José Antonio Zarzalejos critica
els plans immediats d’Artur
Mas: “El succedani serà contraproduent per al crèdit de les
institucions de l’autogovern de
Catalunya i Mas no aconseguirà una llista conjunta per a
unes eleccions plebiscitàries.
La raó del previsible fracàs de
les dues iniciatives té a veure
amb l’errada valoració del
president de la situació catalana, espanyola i europea, resultant d’una obstinació que ha
intoxicat la seva capacitat
d’anàlisi”. PÀGINA 40
TENDÈNCIES

Cadena antiracista

Una plataforma ciutadana reclama el tancament del CIE de la
Zona Franca. PÀGINA 45

La Catalunya xarnega
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A la Guerra Civil, un comando franquista va intentar apoderar-se d’un submarí republicà a Brest. PÀGINA 18
INSPIRACIÓ POLÍTICA

El president Mas adorna els
discursos amb metàfores, sobretot marineres. PÀGINA 30
LA POLZADA SÍ QUE IMPORTA

Els telèfons grans estan de
moda. PÀGINA 47
L’AMANT DEL POETA

Una biografia atribueix a Assia Wevill el suïcidi de Sylvia
Plath. PÀGINA 62
UN HISTÒRIC EN HORES BAIXES

L’Osasuna ofereix tot el seu
patrimoni per saldar el deute
amb Hisenda. PÀGINA 84

ESPORTS

L’estil perdut

La temporada passada es comparava sovint el joc de l’Espanyol i l’Atlètic, salvant les distàncies, però els canvis que han
fet a les plantilles han deixat
bastant irreconeixibles tots dos
equips, sobretot els de Simeone, molt lluny del nivell que
tenien llavors. PÀGINA 80
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Cursa d’obstacles

Un informe elaborat per Credit
Suisse assenyala les raons que
frenen l’ascens professional de
les dones i explica per què van
de més a menys en la seva vida
laboral. PÀGINA 91

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Contactes inèdits

Dones: amb lleis no n’hi ha prou

eia cinc anys que no es reunia aquesta comissió
i precisament la trobada ha tingut lloc ara, quan
les relacions entre Catalunya i les institucions de
l’Estat són més tenses que mai. Es tracta de la Comissió
Nacional de Coordinació de la Policia Judicial, que convoca el president del Tribunal Suprem i del Consell General
del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i que dijous va reunir
a Madrid els ministres de Justícia i d’Interior, Rafael
Catalá i Jorge Fernández Díaz; el fiscal general de l’Estat,
Eduardo Torres-Dulce, i el conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, juntament amb els responsables de seguretat
del País Basc i de Navarra. La comissió es va crear el
1987 i teòricament ha de reunir-se cada tres mesos, però
fins ara cap dels que hi van ser presents no hi havia estat
mai convocat. De fet, tenint en compte el moment polític, el conseller Espadaler va advertir-ne el president de
la Generalitat, pel caràcter inèdit de la convocatòria i els
participants en la trobada.

E

n els últims anys, administracions i governs han
aprovat normes i legislat per afavorir la plena integració de les dones en les empreses i, en particular, als càrrecs de més responsabilitat. Una tendència que
obeeix tant a raons de justícia social (equitat) com al convenciment que la incorporació de la dona al món laboral
és necessària perquè el mercat de treball funcioni amb
tot el seu potencial. Tot i això, tal com reflecteixen diversos estudis (l’últim dels quals elaborat per Credit Suisse i
publicat en aquestes mateixes pàgines), aquestes polítiques ensopeguen sovint amb realitats que estan més enllà
de les normes, lleis no escrites que redunden en favor
dels homes. Això és particularment punyent en el terreny
de la conciliació familiar, en què la dona continua pagant
un preu elevat i es veu obligada a resoldre dilemes dolorosos: o renuncia a part de la seva vida professional o,
en cas contrari, penalitza el ple desenvolupament de
la seva vida personal i familiar.

c

En la seva primera assemblea liderant el club,
Bartomeu (51 anys) va obtenir el
suport majoritari dels socis compromissaris. El dirigent va tractar tots
els temes extraesportius i va parlar
dels projectes de
futur. PÀGINES 76 I 77

José Luis Abarca

ALCALDE PRÒFUG D’IGUALA

c

L’alcalde de la ciutat mexicana d’Iguala no es va immutar per la desaparició de 43 joves que fugien dels agents. “No
en vaig saber res, jo
era en un ball”, va
al·legar. La policia
ha escapçat el grup
de narcos amb qui
col·laborava. PÀG. 3

Fabián Picardo

MINISTRE PRINCIPAL DE GIBRALTAR

c

La colònia britànica de
Gibraltar, que dirigeix Fabián Picardo (42) des de l’any
2011, causa un perjudici econòmic a la Unió Europea de 700 milions
d’euros pel seu pròsper contraban de tabac, segons l’Oficina
Antifrau. PÀGINA 8

EI web de
MOTO GP
Seguiu, minut a minut, les curses del Gran Premi de motociclisme d’Austràlia.
VÍDEO
Vegeu la nova aplicació per pintar murs.
NOTÍCIA
Cada mes apareixen 20.500
nous virus per a mòbils.
VIDEOXAT
El cantautor El Barrio participarà en un contacte digital dimecres dia 22 a les 10 hores. Podeu
enviar les vostres preguntes.

