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L’estrena d’Oci.Cat
reuneix empreses,
institucions
i entitats a Colom

SEGONS

Capdevila
es nega
a declarar

El Govern destaca «la valentia, la qualitat
i la civilitat» de la nova publicació gratuïta
en català de lleure i cultura de 20minutos
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Institucions, entitats, empreses, gestors turístics i anunciants van voler ser presents
ahir en l’estrena d’Oci.Cat, el
nou setmanari de lleure i cultura en català de 20minutos, en
un acte celebrat al Monument
a Colom, en el decurs del qual
la Generalitat va destacar «la
valentia, la qualitat i la civilitat»
d’aquesta nova publicació.
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va donar-hi suport i el director editorial de
20minutos, Arsenio Escolar, va
recordar que el diari va néixer
com a edició bilingüe –en català i en castellà– l’any 2000 i
que la nova aposta íntegrament
en català d’Oci.Cat aspira a ser

Presentació d’Oci.Cat, amb
representants de 20minutos,
empreses, entitats i institucions,
com el conseller de Cultura i el
secretari de Comunicació. M. T.

Una icona
de Barcelona
La presentació d’Oci.Cat va ser
al Monument a Colom, gestionat
per Turisme de Barcelona. Hi va
ser el seu director general, Pere
Duran, i representants d’empreses com Gas Natural, de Schibsted, Fundació la Caixa, directius
de 20minutos o Fundesplai, que
va oferir un càtering solidari.

«No renunciem
al projecte d’una
edició en català
de 20minutos»
Arsenio Escolar, director
editorial de 20minutos

La diputada socialista
Montserrat Capdevila
es va negar ahir a declarar com a imputada
davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i va sol·licitar l’arxivament de la
causa oberta contra
ella per haver pagat,
suposadament, viatges
privats a Madrid amb
la tarja del Parlament.

200 activitats
en 60 terrasses

la d’un setmanari de «referència per la seva alta qualitat en
continguts, disseny i fotografia... i gratuït». Escolar va revelar que 20minutos ha estat estudiant els últims mesos la possibilitat de publicar una edició
íntegrament en català, projecte que s’executarà «algun dia,
quan aconseguim un model
econòmic sostenible».

El secretari de Comunicació
de la Generalitat, Josep Martí,
va posar en valor «la valentia i
l’ambició» de 20minutos a l’hora de llançar aquest nou setmanari gratuït i va agrair «que sigui
en català», en un moment en
què segueix sent una llengua
no prou present en l’espai dels
mitjans de comunicació a Catalunya. En aquest sentit, és

una eina de «normalització lingüística», de «qualitat» i un
exemple de «civilitat». El diputat de Turisme de la Diputació
de Barcelona, Ramon Riera, va
remarcar que Oci.Cat apareix
en un moment en què cal fer
«de la situació econòmica una
oportunitat» i va destacar que
servirà per«posar en valor tots
els nostres potencials turístics».

Un total de 60 hotels
participen a la quarta edició de la Setmana de les terrasses
dels hotels de Barcelona, que comptarà
amb 200 activitats.

112 acomiadats
L’empresa Schott Ibérica de Sant Adrià tancarà en no poder invertir per modernitzar
la planta. Acomiadarà
112 treballadors.
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