ara DIVENDRES, 8 DE MAIG DEL 2015

61

mèdia
El xef Jordi Cruz, mentor d’una
línia de productes dietètics
La catalana Bicentury ha elegit com a nova imatge de la marca el mediàtic cuiner
Jordi Cruz, que ha creat una nova línia de
gustos per a les seves coquetes dietètiques.
Concretament, el xef del restaurant ABaC,
situat a la part alta de Barcelona, ha inventat tres noves coquetes: unes de bolets, tò-
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fona i parmesà; unes de xocolata negra, taronja i flor de taronger, i unes altres de xocolata blanca, llimona, coco i crispetes. La
presentació va tenir lloc al seu establiment, on es va atrevir a cuinar en directe
amb aquests productes dietètics. Cruz té
actualment dos estrelles Michelin.

Elton John reclama
diners contra la sida

La Zarzuela, disgustada amb Sofia
JOAN CALLARISSA
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¿És només una àvia a la comunió de
la seva néta o és una representant
d’una institució pública en una celebració amb dos presumptes corruptes? Aquesta és la gran pregunta
que s’han plantejat molts mitjans
especialitzats després que la reina
Sofia hagi sigut fotografiada a la comunió de la seva néta petita, Irene
Urdangarin, en un poble medieval
de Suïssa pròxim a Ginebra.
Però mentre molts debaten què
hauria d’haver fet la reina emèrita,
a la Zarzuela sembla que ja ho tenen
clar. Segons explicava ahir la periodista Paloma Barrientos a El
programa de Ana
Rosa, no ha agradat
que Sofia de Grècia
viatgés fins al país
alpí per acompanyar
els imputats Urdangarin-Borbó en la
primera comunió de
la seva filla. Segons
explicava, creuen
que és “innecessari”
que transcendeixin
n
aquestes
imatgess
perquè “eclipsen” laa
feina que fan els reiss
Felip i Letícia per millorar la imatge de la monarquia, danyada per
l’escàndol del cas Nóos, que ha deixat imputats Iñaki Urdangarin i la
infanta Cristina per presumptes
il·legalitats comeses durant el regnat de Joan Carles de Borbó.

Elton John ha portat la seva lluita contra la sida al Senat dels EUA. Dimecres el cantant va
comparèixer en aquesta cambra per reclamar a
la comissió que estudia la inversió
en recerca en aquesta malaltia
que no retallin la despesa
que ja van fer Bush i Obama. John va recordar-los
que els EUA tenen l’oportunitat de “canviar el curs
de la història” en relació
amb el virus i que “l’acció
nord-americana a la primera línia és extremadament
important”.e
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Ortega Cano
ja té el tercer grau
EFE

De fet, per no donar
aales ni carta de normalittat a la situació del mattrimoni UrdangarinBorbó, Irene Urdangarin va rebre per primer cop el
cos de Crist sense bona part de la seva família. Només alguns Urdangarin, la reina Sofia, la seva germana
Irene de Grècia, la infanta Helena
i Froilà van assistir a la celebració,
de la qual ¡Hola! publicava aquesta
setmana una foto en portada.

Així, a la comunió de la petita
Irene no hi va haver ni els seus tiets
Felip i Letícia ni tampoc les seves
cosines Elionor i Sofia. Però l’absència més sonada és la que va protagonitzar el rei emèrit Joan Carles I, que tampoc va anar a la comunió de la seva néta, cosa que no ha
generat tant de debat. Irene Urdangarin és la filla petita de la infanta Cristina. Va fer la comunió
amb el mateix vestit que la seva
mare 40 anys abans.e
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A la presó de Zuera, a Saragossa, ja han informat José Ortega Cano que d’aquí un mes disposarà del tercer grau, segons informaven
ahir al matí a Telecinco. El torero, però, no estaria satisfet amb les condicions del règim de
semillibertat que li han atorgat després que el
condemnessin per un homicidi per haver
conduït begut. Ortega vol demanar que els
caps de setmana no li toqui anar a dormir a
la presó i quedar-se a casa amb una polsera telemàtica posada.e

