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PAÏSOS C ATALANS

El personal del Palau va fer hores
extres per preparar les bodes de
les filles de Millet

SALT

Ràdio Salt celebra
amb una festa a la
Mirona els 25 anys
● Salt.

Ràdio Salt celebra avui una festa a
La Mirona reunint antics i actuals col·laboradors de l’emissora,
oients i amics. Durant
la festa es projectaran
fotografies antigues
de Ràdio Salt i de les
persones que hi han
col·laborat
durant
aquests anys. Ràdio
Salt va començar a
emetre el 3 de març
del 1984, just un any
després de la segregació de Girona. Des del
primer
moment,
l’emissora va tenir el
paper de ser un signe
d’identitat del poble
de Salt i d’ajudar a dinamitzar la vida cultural i associativa. Actualment, emet les 24
hores del dia una programació pròpia excepte els butlletins
horaris i alguns espais
informatius, en què
connecta amb COM
Ràdio, i programes
especialitzats d’altres
emissores de la xarxa
COM Ràdio. / M.B.

OLOT

ERC veu gerencial
el pressupost
● Olot. ERC, a l’oposició d’Olot, ha qualificat el pressupost municipal del 2010 de
gerencial i buit de
contingut polític i, per
això, ha dit que no li
pot donar suport. ERC
demana
polítiques
d’esquerres i diu que
hi ha marge per a mesures de suport als veïns, a les empreses i
als comerços per fer
front a la crisi. / J.C.
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Hi van assistir personalitats destacades del món econòmic i polític
JOSEP M. FLORES / Barcelona

●

El personal d’administració i presidència del Palau de la Música es va
veure obligat a fer hores extres sense
remunerar o a variar el seu horari laL’actual direcció del Palau
de la Música ha aconseguir recuperar factures que
sumen 200.000 euros i que
corresponen a bona part de
les despeses dels casaments de les dues filles de
Millet, que es van celebrar
al Palau de la Música. El
primer va tenir lloc el 22
de setembre de l’any 2000.
La filla gran de Fèlix Millet, Laila, va contraure
matrimoni amb el biòleg
britànic Ross Jackson.
Dels dos casaments,
aquest va ser el més sonat,
i fins i tot el departament
de premsa del Palau va
convocar alguns mitjans
perquè se’n fessin ressò.
La cerimònia religiosa es
va celebrar a l’església de
Santa Maria del Mar i el
banquet posterior, al mateix Palau de la Música.
Tot, fins al més petit detall,
ho van preparar els mateixos empleats del Palau, a
qui Millet i la seva gent de
confiança van obligar a fer
hores extres o a canviar el
seu horari laboral per tenir-ho tot a punt. Habitualment tots els estius els treballadors del Palau passaven a fer horari intensiu
des de l’1 de juliol i fins a
la Mercè, però l’estiu de
l’any 2000 la major part
dels empleats van ser obligats a continuar fent horari
partit per poder atendre
tots els preparatius del casament de Laila Millet, inclosa la confirmació dels

boral per preparar les bodes de les
dues filles de Fèlix Millet que es van
casar, una l’any 2000 i l’altra el
2002, amb tota la pompa al Palau i
pagant el Palau. Tots els preparatius

dels banquets es van fer des del Palau, des de la contractació del càtering fins a l’enviament de totes les
invitacions i la confirmació dels convidats.

El Palau, convertit en la sala del banquet de noces d’una de les filles de Fèlix Millet.

Franco i els estalvis a Suïssa
L. SAYAVERA / Barcelona

●

El compte bancari que l’expresident
de la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música Fèlix Millet i la seva dona tenen a a Suïssa encara porta cua. En la
seva declaració com a imputat davant
el jutge Juli Solaz, que investiga el desviament de fons del Palau, Millet va
explicar que va obrir el compte el 1975,
després de la mort de Francisco Franco, perquè temia que la desaparició del
dictador provoqués un període d’inestabilitat política i econòmica que fes
perillar els seus estalvis. Uns diners
convidats.
La cerimònia i el banquet van aplegar una nodrida representació de l’alta societat barcelonina, així com personalitats desta-

que, segons va insistir Millet dilluns,
no tenen res a veure amb el Palau de la
Música.
L’existència del compte en qüestió,
obert a la Compagnie Bancaire Gèneve
(CBG), es va descobrir el 23 de juliol
passat, durant el registre que van fer els
Mossos a les oficines de l’edifici modernista. Al despatx de Millet, la policia catalana va trobar una carpeta en
què constaven les dades identificatives
d’un compte numerat en una entitat suïssa, diversos extractes i altres documents que hi estaven vinculats.

cades del món econòmic i
polític del país com Josep
Vilarasau, Narcís Serra,
Xavier Trias, Artur Suqué,
Joan Gaspart, Macià Alavedra, Jorge Fernández

Díaz i Mariona Carulla, la
dona que ha substituït Fèlix Millet al capdavant del
Palau de la Música després
de descobrir-se l’escàndol
del saqueig.

LLAGOSTERA

Plega la regidora
d’ICV-EUiA Montse
Masdevall
● Llagostera.

La regidora
d’ICV-EUiA,
Montse Masdevall, a
l’oposició, presentarà
la seva renúncia al
càrrec en el pròxim
ple municipal, al·legant motius laborals i
personals. Masdevall,
número 2 de la llista
encapçalada per l’exalcalde d’Entesa per
Llagostera,
Lluís
Postigo, va entrar de
regidora en aquest
mandat. El seu lloc
l’ocuparà Esteve Barceló, com a independent, que ja havia format part com a regidor
en els dos mandats anteriors d’Entesa. El
grup
d’ICV-EUiA
presentarà ara l’escrit
de renúncia perquè es
pugui incloure en
l’ordre del dia del ple
previst per a dimecres
vinent, dia 28. En els
seus anys al govern
d’Entesa, Esteve Barceló va encapçalar les
regidories d’Esports i
Governació, bàsicament. / M.B.

SERINYÀ

Premi de l’ONCE per
a Mas Casadevall
● Serinyà. Els premis
ONCE de Catalunya
han distingit la Fundació Mas Casadevall
de Serinyà per la tasca
d’integració de les
persones amb autisme. L’ONCE vol reconèixer la tasca de
persones o entitats
que destaquen per
l’estímul i la defensa
de la integració de
persones amb discapacitats. / J.C.

PUBLICITAT

ELÈCTRICA DE JAFRE, SA
Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la finalitat de continuar invertint i de
millorar la qualitat del servei
elèctric, caldrà interrompre el
subministrament d’energia als
clients següents:
CD 23 Madremanya, 24 Millàs, 26
Mas Torrent, 27 Mas Font, 28 Moratell i 56 El Quintar
Madremanya, Millàs, Mas Torrent,
Mas Font, Mas Albaina, Mas Moratell, Mas Sagrera, Mas Ripoll, El
Pedró, Can Verd, Cal Blau…
T.M. MADREMANYA
27 d’octubre del 2009, de 7:30 h
a 13:00 h.
Preguem que disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per qualsevol aclariment, poden
trucar al 972 64 10 10
112908-980792w

GIRONA

Xerrada sobre el trasplantament d’òrgans
● Girona. La directora de l’Organització Catalana de
Trasplantaments, la gironina Rosa Deulofeu, va fer
ahir a la sala d’actes de Caixa de Girona una conferència sobre La donació i el trasplantament a Catalunya. L’acte forma part de la commemoració del
75è aniversari de la clínica Girona. / N.A. / M. LLADÓ

L’ESTARTIT

SALT

Col·lector general nou per posar fi a la
problemàtica de les aigües brutes al poble

Organitzen cursos
de costura

● L’Estartit.

● Salt. La programació juvenil de tardor a
l’Estació Jove comença amb novetats com
ara cursos per aprendre costura o sobre l’ús
de les noves xarxes socials a internet, a més
d’una desena d’activitats. També s’hi inclou
un curs de cuina de bolets i un altre de cuina
de Nadal, que imparteixen les Cuineres de
Salt. / M.B.

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí
iniciarà aviat la construcció del col·lector general de
l’Estartit, una obra molt necessària i esperada per solucionar l’evacuació d’aigües residuals de bona part
del nucli urbà. L’actuació consistirà en un col·lector
al llarg de l’avinguda de Roma, de majors dimensions que no pas l’actual i amb el pendent apropiat
per poder-hi connectar, per gravetat, el conjunt de la
xarxa nova de clavegueram i les del futur. El cost total de l’obra és de 389.964,83 euros, finançats pel
Consorci de la Costa Brava i amb una subvenció del
Puosc. Mentre durin els treballs, el mercat setmanal
es traslladarà al carrer Eivissa i continuarà cap al carrer Coral. Així mateix, els marxants de parades de
fruita i verdura se situaran al passeig Marítim. / A.V.

