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La frase

—————————————————————————————————

“No hi ha voluntat del
govern espanyol per
afrontar els indults. La
resposta ha de ser
l’amnistia”
Marcel Mauri

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

sentat cap sol·licitud d’indult i ha manifestat en reiterades ocasions de manera pública que com a pres
polític la seva prioritat no
és sortir de la presó, sinó la
resolució del conflicte polític pel qual compleix condemna, començant per
l’amnistia com a resposta
col·lectiva en lloc de l’indult com a solució individual.”
El penalista Jordi Pina
esperava consultar avui als
presos de JxCat, també
tancats a Lledoners, si consideren que han de respondre a les al·legacions sol·licitades ara pel Suprem. Els
presos i les preses d’ERC
també havien de donar una
resposta als seus advocats.

Els set magistrats del Tribunal Suprem que van jutjar els dotze independentistes catalans, a Madrid el 2019 ■ ARXIU

El Suprem intenta de nou
doblegar els presos polítics

a El tribunal, de sorpresa i sense ser necessari, demana ara als independentistes si volen l’indult per
completar l’informe, que ha adormit més de mig any a El president d’Òmnium reclama l’amnistia
Mayte Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Suprem va tornar a sorprendre, i a descol·locar els experts penalistes, en comunicar ahir
als dotze líders catalans
que va condemnar per haver dirigit un alçament per
fer “somniar” la independència de Catalunya, —nou
d’ells a altes penes de presó
i tres, a inhabilitació—, que
expressin “el que tinguin
convenient” vers la petició
d’indult que tercers han fet
en nom seu al govern espanyol, i els dona un termini
de cinc dies. La petició del
Suprem és interpretada
com una “humiliació” perquè els ha revocat la semillibertat perquè no s’han penedit, a més que no és necessària i la podia haver demanat alhora amb totes les
parts, un fet que evidencia
que ha adormit el seu informe més de mig any.
El president d’Òmnium,

Jordi Cuixart, va ser el primer a contestar-li i de manera contundent, ahir mateix. “La defensa de la democràcia no admet xantatges. Ni penediments ni
indults”, piulava des del
seu compte a Twitter, segurament realitzat per alguna persona del seu
equip, ja que Cuixart i els
altres vuit presos polítics
tornen a estar en règim de
segon grau, des del desembre passat, i només poden
sortir del penal amb permisos puntuals, amb els 36
dies a l’any que tenen en
haver complert una quarta
part de la condemna. A la
tarda, el vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri,
s’expressava amb la mateixa fermesa, i insistia a reclamar l’amnistia per a
tots els represaliats catalans: “Cuixart no ha de demanar perdó. És l’Estat el
que l’hauria d’alliberar.
Com diu el Consell d’Europa, és l’únic defensor dels

Les xifres

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

1

any i tres mesos fa que l’advocat F. Jufresa va demanar
l’indult per als nou presos polítics i els tres inhabilitats.

7

mesos fa que el Suprem té
sobre la taula la petició del
govern espanyol perquè faci
l’informe dels indults.

El líder de la Falange, absolt

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

Una jutgessa de Barcelona ha
absolt dos líders ultradretans
que van incitar a “matar per
Espanya” durant un discurs el
12 d’octubre del 2013 a Montjuïc. Són Pedro Pablo Peña, líder d’Alianza Nacional, i Manuel Andrino, de la Falange,
condemnat per l’assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid,
amb l’entrada a la presó sus-

pesa. En la resolució, la magistrada del penal 8 sosté que
“la principal prova de càrrec
es va demostrar falsa” i per això els ha d’absoldre. La causa
es va obrir amb unes proves
de les xarxes socials que no
són certes i que ha contaminat tot el procés.I per això no
entra a valorar els discursos
d’odi denunciats pel fiscal.

drets humans d’Europa a
la presó”. Mauri hi va afegir
que el govern del PSOE “no
ha demostrat fins ara cap

voluntat per solucionar el
conflicte català i Cuixart ja
fa tres anys i mig que està
tancat a la presó per haver

defensat drets fonamentals”.
La penalista Marina
Roig, de l’equip de defensa
de Cuixart, ja va presentar
ahir la resposta del president d’Òmnium al jutge
Marchena. “És públic i notori que el senyor Cuixart
continua lluitant per l’exercici i la defensa dels drets
fonamentals de mobilització ciutadana, pacífica, democràtica i permanent”,
s’afirma en la resposta.
També se li recorden els
dos vots particulars de la
primera sentència del Tribunal Constitucional, en
els quals dos magistrats
–en el cas de l’exconseller
Jordi Turull, que es pot extrapolar a tots els presos
polítics– “consideren que
s’han vulnerat els drets fonamentals de reunió, d’expressió ideològica i legalitat penal”, i com sostenen
distints organismes europeus. Per això, s’hi conclou: “Cuixart no ha pre-

A l’estiu, indults parcials
Des de l’octubre passat, el
Suprem té sobre la taula la
petició del govern espanyol
perquè faci el seu informe,
no vinculant, sobre la petició d’indult per als presos
polítics catalans. El desembre passat, la fiscalia li va
remetre el seu parer perquè se’ls denegui l’indult, ja
que –segons indica– no
han canviat el seu pensament i han infringit la llei.
L’Advocacia de l’Estat
també va endarrerir la seva resposta en demanar al
Tribunal de Comptes si
s’havien rescabalat els 4,2
milions reclamats per l’organització de l’1-O, malgrat que tothom sabia que
sí, per després indicar que
no li tocava pronunciar-se.
Ara el Suprem vol escoltar
els presos polítics, als quals
ha fet tancar en segon
grau. El Suprem ja ha adormit la seva resposta amb
les eleccions catalanes i les
de Madrid, un fet en què
semblava coordinat amb el
govern socialista.
L’equip de Sánchez, si
no canvia el seu parer, va
anunciar que la resposta
als indults la donaria abans
de l’estiu. És previst que els
concedeixi un indult parcial de la pena de presó
(com es fa en la majoria de
casos, sense tocar la inhabilitació per a càrrec públic), que els permeti acabar de complir la pena en
semillibertat. ■
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Torra insta la JEC a cobrar
les multes robant-li
a No pagarà els 8.500 euros perquè formen part d’un plet legal viu amb recorregut

al tribunal d’Estrasburg i afirma que es tracta d’un “saqueig disfressat de legalitat”
J.A.
BARCELONA

110530-1243514Q

“No pagaré aquestes multes i, per tant, caldrà que
em robin aquests diners si
els volen cobrar. Estic disposat a anar a la presó, si
cal, però mai no ordenaré
cap pagament a la Junta
Electoral
Espanyola.”
Aquesta és part de la resposta pública inclosa en un
comunicat fet ahir de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, per reiterar que no pensa fer efectiu
voluntàriament l’import
de 8.500 euros corresponents a tres acords de sanció del juny i el juliol del
2019 per haver infringit “el
deure de neutralitat política”. Les multes confirma-

Torra va lliurar la pancarta al Museu d’Història ■ O. DURAN

des pel Tribunal Suprem
(TS) són per haver desatès
la retirada de pancartes i
símbols per la llibertat dels
presos polítics i exiliats
–3.000 euros– el març del

2019, i dues més pel missatge institucional de Sant
Jordi –3.000 euros– i per
un correu electrònic dirigit
als funcionaris en què també parlava de “nefast 155”

–2.500 euros–. Torra recorda que les sancions van
ser recorregudes en contra
infructuosament i les qualifica de “saqueig disfressat
de legalitat que ja fa anys,
decennis i segles que l’Estat espanyol executa als
Països Catalans”. A més, hi
afegeix que formen part
“del plet legal que encara és
viu perquè serà recorregut
en contra al Tribunal Europeu dels Drets Humans a
Estrasburg” per la seva defensa.
Torra va ser condemnat
pel TSJC, i confirmat pel
TS, a un any i mig d’inhabilitació i a pagar 30.000 euros. Té pendent un segon
judici per desobediència
pel mateix motiu per un
jutjat penal. ■

La protesta a les escales del Palau de Justícia, el 2018 ■ A.S,

El TSJC avala l’absolució
dels 12 membres del CDR
encadenats a Justícia
M. Piulachs
BARCELONA

La sala d’apel·lacions del
TSJC ha confirmat l’absolució que va dictar l’Audiència de Barcelona a dotze activistes per haver-se
encadenat a l’entrada del
Palau de Justícia, el 23 de
febrer del 2018. La fiscalia,
que demanava dos anys i
mig de presó per a cadascun, va sol·licitar repetir el
judici per la “il·lògica, irracional i arbitrària” resolució de la secció desena. Per

contra, els quatre magistrats del TSJC consideren
que la sentència va ser correcta, ja que la protesta,
contra el sistema judicial
“no només per als independentistes”, va ser “pacífica”. Hi afegeix que els
acusats no van ser requerits individualment; que
l’activitat judicial no es va
aturar, ja que es podia entrar per les portes laterals,
i que el trànsit rodat no es
va veure gaire afectat i
que, per tant, prioritza el
dret de protesta. ■
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La CUP colla per derogar el
decret d’energies renovables

a Els grups independentistes volen donar resposta al malestar que hi ha al territori per la proliferació
de projectes a Coincideixen en una llei de transició energètica per regular-ho però no en una moratòria
Òscar Palau
BARCELONA

En el gran trencaclosques
que és la negociació entre
els partits independentistes per desencallar la legislatura, els tres grups s’han
immers aquesta setmana
a mirar de fer encaixar una
peça bàsica, el desplegament de les energies renovables, que grinyola arran
de les posicions de partida
allunyades i el malestar
que des de fa mesos la
qüestió ha generat en moltes àrees –les menys poblades– del territori. La proliferació indiscriminada de
grans projectes de centrals
eòliques i fotovoltaiques ha
posat en alerta mig país i
ha irromput ara de ple en
les converses, com ahir va
posar en relleu la CUP, que
no vol esperar més i va reclamar a l’actual govern
provisional que decreti
una moratòria immediata
de “tots els macroprojectes
de renovables”, fins i tot els
que ja estan aprovats per la
ponència transversal, formada per membres de diversos
departaments,
creada per fer una primera
avaluació de l’impacte, i
que suposa un filtre decisiu
per poder-ne seguir la tramitació.
La ponència, i l’esclat de
projectes, és fruit del decret 16/2019, que el govern va aprovar fa un any i
mig –i el Parlament va ratificar llavors amb l’únic vot
en contra de la CUP– i que,
aprofitant les negociacions per investir Pere
Aragonès, els cupaires tornen a reclamar ara que es
derogui, ja amb l’aval de
l’enuig territorial generat.
Ahir, la seva diputada Laia
Estrada desvelava que ja
estan negociant aquesta
derogació amb ERC, en el
marc de les converses per
aprofundir i ampliar el pacte d’investidura que tenen
signat. El document, això
sí, d’entrada no inclou
aquesta mesura i només
parla lacònicament de dictar una moratòria sobre
“els grans projectes d’impacte territorial negatiu”,

Projectes d’energies renovables
en tramitació a Catalunya
CENTRALS EÒLIQUES
Total sol·licituds ponència Generalitat
(-) Descartades fins ara
Sol·licituds en tramitació a la ponència
(+) Sol·licituds en tramitació al ministeri
TOTAL sol·licituds en tramitació

Potència Aerogeneradors
5.118 MW
1.052
1.620 MW
334
3.498 MW
718
390 MW
60
3.888 MW
778

CENTRALS FOTOVOLTAIQUES
Potència
Total sol·licituds ponència Generalitat 5.321 MW
(-) Descartades fins ara
1.387 MW
TOTAL sol·licituds en tramitació
3.934 MW

Hectàrees
10.139
2.792
7.347

Font: CUP / Departament de Territori i Sostenibilitat / GRÀFIC: EL PUNT AVUI

a més d’aprovar una llei de
transició energètica que
ho reguli “abans del 2022”,
punt en què ahir insistia
també Estrada. “Això ha
de permetre debatre en ponències i escoltant experts, món local i grups
ecologistes quins han de
ser els pilars del desplegament, en consonància
amb la llei de canvi climàtic”, defensava, tot recordant que en aquest marc
de reformulació “no té sentit” que ERC no accedeixi a
derogar el decret. En paral·lel a l’acció institucional, els cupaires han impulsat una campanya de
mobilitzacions –n’hi ha de
previstes aquest cap de
setmana a les vegueries de
Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre,
el Pirineu i la Catalunya
Central– amb el lema Sí a
les renovables. Defensem
el territori, i presentaran
mocions de condemna als

“El debat no és si s’ha de fer, sinó com s’ha de fer”

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

El decret 16/2019 del govern
responia a la intenció urgent
d’agilitzar la implantació de
les energies renovables a Catalunya, avui molt endarrerida, indispensable per assolir
l’objectiu que el 2030 suposin
el 50% del total, fixat en els
objectius de desenvolupament sostenible aprovats per
l’ONU el 2015, i recollits en la
llei catalana del canvi climàtic
del 2017. La CUP, que ja hi va
votar en contra, denunciava

ahir la manera com s’ha previst el desplegament, “d’esquena al territori” i responent
“als interessos dels lobbies”,
que segons l’exdiputada Natàlia Sànchez han creat una
“dicotomia enganyosa”. “El
debat no és si s’ha de fer o no,
que és evident que sí, sinó
com s’ha de fer i als interessos de qui respon”, resumia.
Segons ella, s’ha generat un
mapa “desequilibrat” i s’han
prioritzat “criteris economi-

cistes”, ja que s’ha donat “carta blanca“ a grans corporacions per fer negoci a costa
de territoris rurals i naturals
on és més barat especular
amb el sòl. La CUP, que ja va
alertar que el decret seria la
“porta d’entrada” a grans
conflictes territorials, proposa atansar el lloc de producció i el de consum de l’energia,
i començar per punts on ja hi
hagi hagut impacte, com ara
polígons, autopistes i terrats.

ajuntaments i consells comarcals on són presents.
Fonts consultades ahir
d’ERC puntualitzaven que
l’acord signat amb la CUP
no fixa pas una moratòria
sobre tots els projectes, ja
que “no és possible” eliminar els que ja han passat el
filtre de la ponència. Tot i
que Estrada ahir va afir-

mar que no han parlat d’això amb Junts, que els ha
respost amb poc detall al
document programàtic
que els van traslladar en el
seu dia, les fonts dels republicans, que dimarts van
entrar de ple en aquest
punt en les converses sectorials amb els juntaires,
asseguraven que de fet ja

estan negociant “a tres
bandes” per veure com poden apagar els “incendis”
generats al territori arran
del decret, i es mostraven
optimistes amb la possibilitat d’assolir aviat un
acord que passaria per
“modificar-ne els paràmetres”, a fi de desplegar les
renovables de manera més

endreçada i pactada amb
el territori. “ERC es la centralitat entre el liberalisme
extrem i l’intervencionisme extrem”, defensaven
les mateixes fonts. I és que,
tot i que en el seu dia van
donar suport al decret, els
republicans semblen haver rectificat, i per exemple diumenge van participar en una concentració de
protesta a Barcelona convocada per la Xarxa de Sobirania Energètica i l’Associació de Micropobles. “Volem un model energètic
100% renovable, de km 0,
democràtic, equilibrat i en
mans de la ciutadania.
Aquesta serà una prioritat
del nou govern!”, piulava
aquell dia des d’allà la secretària general adjunta,
Marta Vilalta.
Mentrestant, fonts consultades de Junts van evitar ahir definir la seva posició en la negociació per evitar precisament d’interferir-hi, dins del propòsit de
discreció que s’han marcat, tot i que, segons les
fonts dels republicans,
tampoc és del tot clara.
Moltes veus juntaires, incloses la del gran impulsor
del decret, el conseller de
Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet, es neguen
en rodó a la seva derogació,
i també a la moratòria que
han pactat ERC i la CUP, ja
que recorden que Catalunya va molt tard i que la ponència en marxa ja és una
garantia per barrar el pas
als projectes amb més impacte sobre el territori. La
majoria dels alcaldes i càrrecs locals que s’hi han alçat en contra, en tot cas,
són d’ERC però també de
Junts, i això ha fet que s’hagi generat un cert debat intern al partit per mirar de
consensuar posicions i
apaivagar el malestar.
Al seu programa electoral, JxCat també hi duia
l’aprovació d’una llei de
transició energètica “que
sigui fruit d’un pacte nacional entre les institucions i
els agents econòmics, socials i territorials, i que
marqui el full de ruta de
l’estratègia energètica per
als pròxims vint anys”. A
més, proposava crear una
agència de l’energia que
agrupi competències ara
disperses, i també altres
mesures que s’acosten al
model cooperatiu que defensen ERC i la CUP, com
ara incentivar comunitats
energètiques o fomentar la
participació
d’ajuntaments i agents locals en els
projectes d’implantació de
renovables ■
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Emma Ansola
BARCELONA

Doble sessió de negociacions altra vegada ahir al
Parlament entre ERC i
Junts per arribar a un
acord de legislatura abans
del 26 de maig. La jornada
acabava a les 7 del vespre
amb una reunió dels principals negociadors dels
dos partits en què aquesta
vegada el tema a tractar va
ser l’estratègia que cal seguir per fer avançar la causa independentista. Al
matí, la reunió va estar dedicada a la part econòmica
i per Junts hi va participar, conjuntament amb
altres negociadors, el diputat Joan Canadell.
L’acord de legislatura
entre ERC i Junts continua cuinant-se a foc molt
lent i la informació arriba
amb comptagotes. La frase resum del dia va tornar
a ser: “Anem avançant”, ja
un tòpic al final de cada
jornada de negociació.
Ahir, després de l’ultima
sessió, els republicans van
situar el punt de les negociacions en la situació en la
qual ja estaven diumenge
després de la sotragada de
dilluns, quan els republicans van veure com Junts
llançava una galleda d’aigua freda a la seva visió
més optimista de disposar
d’un acord en hores o dies.
Ahir, segons els republicans, es va reprendre el
ritme perdut, tot i que els
resultats continuen sent
mínims.
El full de ruta que hauria de definir una estratègia no acaba de concretarse i continuen sense definició aspectes com ara la
durada que hauria de tenir
la taula de diàleg i el paper
del Consell per a la República. El resultat de les
eleccions a la comunitat
de Madrid, amb una victòria absoluta del PP, ahir no
va estar sobre la taula de la
negociació i tots dos partits van assegurar que es
negocia en funció dels re-

Dos anys de presó
per a un ultra que va
pegar a un mosso

La diputada i negociadora d’ERC Laura Vilagrà, dins d’una de les sales del Parlament ■ ACN

Les frases de Canadell

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

“El missatge a Madrid
és clar: la gent vol que
l’ajudin, que abaixem
impostos, l’esquerra
espanyola s’ha
equivocat i la catalana
segueix aquest camí”
sultats electorals dels comicis catalans del 14 de febrer passat i no pas en funció del que passi a Madrid.
Mentre que Junts va ser
més escarit a l’hora de parlar del contingut de la reunió d’ahir, els republicans
van indicar que, pel que fa
al paper de tots dos partits
al Congrés dels Diputats,
ERC admet que “cal més
coordinació” entre els dos
grups, que “es pot fer millor”, que hi ha àmbits que
haurien de defensar plegats, tot i deixar clar la diferència d’escons entre les
dues formacions, Junts en
té 4 i ERC, 13.
Un altre punt de fricció
entre els dos partits és la
decisió de Junts de sotme-

“Hi ha l’opció del mig;
aprofitar la ciència, la
tecnologia i el diàleg.
És la proposta
de Junts”
Joan Canadell
DIPUTAT DE JUNTS

tre l’acord a què s’arribi a
una consulta de les bases,
ja que el consell nacional
de la formació encara no
estarà operatiu aquest
mes de maig. ERC reclama
que la consulta no endarrereixi el resultat i critica
que no se’ls informés d’aquesta decisió fins diumenge passat quan ja havia sortit a la premsa.
Junts, d’altra banda, nega
aquest fet i ahir assegurava que en van informar el
vicepresident en funcions
i candidat a la presidència
d’ERC, Pere Aragonès, en
la reunió mantinguda dissabte a la presó de Lledoners (Bages).
Segons els negociadors
republicans, un cop comu-

nicada la consulta interna
se’ls ha assegurat que seria ràpida i que com a màxima duraria unes 48 hores.
Quant a la reunió matinal per tractar temes
d’economia, la carpeta
continua oberta, de fet
n’hi ha poques de tancades, tot i que les trobades
sectorials avancen més ràpidament que les plenàries, on es tracten els
grans esculls.
Ahir la reunió sobre temes econòmics va tenir un
negociador que com a mínim els republicans no esperaven, el diputat Joan
Canadell, molt criticat
pels republicans per la defensa d’una economia de
caràcter liberal a la qual alguns republicans s’oposen. A més a més, la piulada de Canadell ahir sobre
els resultats de les eleccions a Madrid apostant
pel camí del mig entre les
polítiques d’Ayuso i el que
ha fet el govern de Catalunya durant la pandèmia va
elevar el to de les crítiques. ■

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat a un any i deu mesos de presó Marc Redondo,
que en el judici va admetre que
va donar “un cop” amb el bastó d’una bandera a un agent
dels Mossos perquè “es va posar nerviós” i volia sortir del
cordó policial a la plaça Artós,
on era amb membres de l’extrema dreta, l’octubre del 2019,
contra les mobilitzacions per la
sentència del Suprem. Redondo té un segon judici per haver
agredit un jove independentista, abans de picar l’agent. El
fiscal demana per a ell cinc
anys de presó.■ M.P.

Jordi Panyella
BARCELONA

Hi ha poques esperances
de trobar les restes del
poeta cubà Pablo de la Torriente al cementiri de
Montjuïc. Una setmana
després que els arqueòlegs
iniciessin l’excavació del
punt on es creu que hi ha
les despulles del poeta
mort a la Guerra Civil espanyola, no ha aparegut
cap resta humana, tampoc de cap dels dotze cadàvers que es pensava que hi
podria haver al lloc. L’excavació encara no ha acabat però només queda per
buscar un angle del terreny on es treballa i les esperances que hi hagi un resultat positiu són escasses, vist el resultat obtingut fins ara. La notícia que
les restes de De la Torriente serien en el punt on es
busca venen d’un empleat
del cementiri que el 1970
hauria informat la germana del poeta del lloc on es
va dipositar el cadàver
després de treure’l del nínxol on va estar un temps.
Si es descarta aquest emplaçament, es creu que les
restes han de ser a la gran
fossa del fossar de la Pedrera. ■

FESTIVAL D’PRIMAVERA - Girona
Divendres 7 de maig. 20 h

BUENAVISTA SOCIAL CLUB
Official Tribute
Dissabte 8 de maig. 18 i 20 h

TRIBUT a PEPE RUBIANES
Diumenge 9 de maig. 18 h

BURLESQUE & PARIS CABARET
Divendres 14 de maig. 20 h

PAPA ORBE & QUARTET ANTILLANO
Dissabte 15 de maig. 18 i 20 h

186732-1243635Q

a Sense acords en la reunió sobre economia, a la qual assisteix Canadell de
negociador a ERC veu superada la sotragada de dilluns, però els mena pressa

El Consell per la República ha
iniciat una campanya per promoure l’objecció fiscal, sobretot per evitar que els fons recaptats pel Ministeri d’Hisenda mitjançant l’IRPF serveixin
per finançar directament la
monarquia espanyola, “el poder judicial i les forces d’ocupació”. En un comunicat, el
Consell recorda que aquestes
institucions tenen un cost per
contribuent de 300 euros
anuals. Per això engega la
campanya #prou monarquia
per explicar com poder modificar l’esborrany de la declaració de la renda per tal de declarar-se objector fiscal en
l’edició d’enguany, corresponent al 2020. ■ REDACCIÓ

Recerca
infructuosa de
De la Torriente
a Montjuïc

186732-1241222Q

ERC i Junts constaten
avenços però encara no
poden tancar cap carpeta

Suport a l’objecció
fiscal del Consell
per la República

ORGASMES - Roger Pera i Sam Sánchez
Diumenge 16 de maig. 18 h

EXSILIUM

El Galliner, Girona

Divendres 21 de maig. 20 h

Tribut CELIA CRUZ – Azúcar de Celia
Dissabte 22 de maig.

18 h

100 ANYS de PIAZZOLA - Concert Tango Show
Diumenge 23 de maig. Matí 12 h

MÀGIA & ALISKIM MÀGIC-SHOW tots els públics
Divendres 28 de maig. 20 h

BENNY MORÉ Official Tribute - Son de Cuba
E n t r a d e s a n t i c i p a d e s : w w w. s a l a 1 1 . c a t

