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DEL 25 AL 29 DE JUNY

La 080 ocupa la platja 
de la Barceloneta
La 22a edició de la 080 Barcelona 
Fashion desfilarà per primera vega-
da a la platja de la Barceloneta, on 
donarà a conèixer els banyadors de 
Guillermina Baeza i de Como un Pez 
en el Agua. Concretament serà al 
Club Patí Vela Barcelona (Moll de la 
Marina), a la jornada inaugural, el di-
lluns 25 de juny. 

Després de les desfilades de moda 
bany, la passarel·la 080 es traslladarà 
una altra vegada al Recinte Moder-

nista de Sant Pau, va anunciar ahir 
en roda de premsa el director de la 
passarel·la, Miquel Rodríguez. 

Un total de 27 dissenyadors i mar-
ques presentaran les seves col·lecci-
ons, amb noms tan rellevants com 
Antonio Miró, Custo Barcelona, Miri-
am Ponsa, Txell Miras, Oscarleon, 
Sweet Matitos, Lebor Gabala, Miquel 
Suay, així com els guanyadors del 
Premi 080 de la passada edició, Krizia 
Robustella, Brain&Beast i Mans Con-

cept Menswear. Mentre que Manuel 
Bolaño i TCN tornaran a la 080, la 
marca emergent de moda urbana Ki-
lling Weekend, guanyadora del con-
curs 080_Rec; el dissenyador de Giro-
na, Xevi Fernández i la firma Z1 de-
butaran a la passarel·la catalana. 

La novetat a la setmana de la moda 
de Barcelona, que tindrà lloc del 25 al 
29 de juny, és que André Leon Talley, 
el mediàtic exeditor de l’edició nord-
americana de Vogue, serà el convidat 
d’honor pels seus més de 25 anys de 
trajectòria en la primera línia inter-
nacional de la moda. Talley, que ha 
portat la seva tasca reivindicativa a fa-
vor de la visibilitat de la comunitat 
afroamericana, presentarà el docu-
mental sobre la seva vida The Gospel Ac-
cording to André, que es projectarà en 
primícia a Europa. MIREYA ROCA

POSSIBLE SUÏCIDI

Mor la 
germana 
de la reina 
d’Holanda
La Casa Reial holandesa va confir-
mar ahir la mort de la germana de 
la reina Màxima d’Holanda, Inés 
Zorreguieta, als 33 anys, segons el 
Govern d’Holanda. «Estic molt 
commocionada i molt trista», va 
dir la reina holandesa, d’origen ar-
gentí, en un comunicat. 

La germana de la reina tenia 
problemes depressius i va ser tro-
bada morta a casa seva a Buenos 
Aires en el que probablement va 
ser «un suïcidi», segons un porta-
veu del Govern a la televisió  NOS. 
Es desconeix quan serà enterrada 
o quan viatjarà Màxima a l’Argen-
tina per anar al funeral de la seva 
germana més petita (13 anys més 
jove). Inés era la padrina de la 
princesa Ariane i va ser una de les 
dames d’honor de reina Màxima 
al seu casament. H

CANVI DE CADENA

Antena 3 
roba ‘La voz’ 
a Tele 5
Atresmedia Televisión i Talpa 
Media han arribat a un acord 
per a l’emissió dels formats de 
La voz a Espanya. Així, les noves 
edicions de La voz i La voz kids, 
que fins ara emetia Mediaset, i 
també la novetat al mercat es-
panyol de La voz senior, arriba-
ran de la mà d’Atresmedia. Per 
a Javier Bardají, el director ge-
neral   d’Atresmedia Televisión, 
l’operació suposa «l’adquisició 
d’un dels formats d’entreteni-
ment més potents i amb més 
èxit a tot el món. És un format 
Champions que encaixa a la 
perfecció amb el nostre model 
de televisió», afegeix Atresme-
dia.  

Mediaset, per la seva part, es-
tà abocada en el seu nou talent, 
American idol, i ja ha anunciat 
l’inici dels càstings. H33 Una desfilada de Custo Barcelona.

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

TV-3 rep 
20,4 milions 
d’euros del 
Govern
3 La partida sufragarà part de la despesa 
de la devolució de l’IVA que vol Hisenda

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

E
l Consell Executiu del Go-
vern de la Generalitat va 
aprovar ahir destinar una 
aportació extraordinària 

de 20,4 milions d’euros a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA), una partida que li 
permetrà a la ràdio i televisió auto-
nòmica afrontar els problemes fi-
nancers derivats principalment 
pels canvis en la tributació de l’IVA 
impulsats pel Ministeri d’Hisen-
da, i recomanats pel ja exministre 
Cristóbal Montoro. 

Segons va explicar en la posteri-
or roda de premsa la portaveu del 
Govern, Elsa Artadi, aquesta mesu-
ra ha de servir per «evitar que es pa-
ri la programació de tardor i la con-
tractació externa» de la Corporació. 
D’aquesta manera, el nou executiu 
català compleix el compromís que 
ja va anunciar divendres passat en 
comissió de control al Parlament 
l’encara president de la corporació, 
Brauli Duart, que poques hores des-
prés seria nomenat secretari gene-
ral del Departament d’Interior. 

En aquesta mateixa comissió, el 
director de Televisió de Catalunya, 

Vicent Sanchis, ja va anunciar que, 
si no hi havia una ajuda del Go-
vern, la programació de la cadena 
catalana per al pròxim trimestre 
no podria incloure alguns dels mi-
llors i més populars programes de 
producció pròpia, com són Polònia, 
El foraster, APM? o, també, Preguntes 
freqüents. 

 
FORAT EN ELS COMPTES /La partida ser-
virà per sufragar la despesa deriva-
da del canvi en la llei de l’IVA apro-
vat pel Govern espanyol al novem-
bre i que posava en risc la progra-
mació de la pròxima temporada. 
En total, Hisenda li reclama uns 
167 milions d’euros en concepte 
del pagament de l’IVA endarrerit. 
Encara que el Govern estarà amb 
els pressupostos prorrogats, l’apor-
tació podrà ser una realitat perquè 
es tracta d’una «despesa sobrevin-
guda». 

Amb tot, el controvertit tema de 
l’IVA (l’assumpte és als tribunals) 
no és l’únic forat que hauran 
d’afrontar els comptes de la Corpo-
ració, ja que cal sumar set milions 
d’euros del dèficit generat el 2017, 
i 12 milions més per la reducció 
dels ingressos publicitaris pressu-

Sense la ‘injecció’ 
desapareixerien  
programes populars 
com ‘Polònia’ i ‘El 
foraster’

postats. En total, la xifra puja als 
39,4 milions d’euros. 

De tota manera, aquesta partida 
permet respirar una mica a Televi-
sió de Catalunya per afrontar la 
producció de nous programes que 
li permetin continuar sent compe-
titiva. Així, quan dimecres passat, 6 
de juny, la mateixa TV-3 va anunci-
ar l’inici del rodatge de la sèrie Si no 
t’hagués conegut, es va tractar d’una 
notícia amb què ja es va poder do-
nar per fet que el Govern havia do-
nat el vistiplau a la partida extraor-
dinària, cosa que es va veure confir-
mada en la jornada d’ahir. H

33 ‘El foraster’, un altre dels programes que estaven en suspens.

TVC

33 ‘Polònia’, un dels espais que corrien perill de desaparèixer.


