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ABSNETEJA XEMENEIES GIRONA.
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neteja de llars de foc, calderes
de gasoil i tot tipus de conductes
de fum. 972.17.17.33. Xemeneia
neta, fora perill d’incendi.

CITROEN NEW BERLINGO 1.6
HDI. Any 2016. 8.470� (194,15
�/mes). Autos Toni.  972.42.32.65
- 608.43.00.84. Brunyola.

MINI ONE 1.6. 90cv. Any 2007.
5.990�. Autos Toni.  972.42.32.65
- 608.43.00.84. Brunyola.

CITROEN NEW BERLINGO 1.6
HDI live Edition. Any 2016. 11.600�

(265,90 �/mes). Autos Toni.
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HDI furgo. Any 2016. 7.986�

(183,06 �/mes). Autos Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
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972.42.32.65 - 608.43.00.84.
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Autos Toni.  972.42.32.65 -
608.43.00.84. Brunyola.

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI.
Any 1999. 6.300�. Autos Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.

MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID

200cv 5p. Any 2017. 23.900�

(547,84 �/mes). Autos Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI.
Any 1995. 3.400�. Autos Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI
125cv. Any 1998. 5.800�. Autos
Toni.  972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.

OPEL CORSA1.3 CDTI Expression.

Any 2016. 7.800� (178,79 �/mes).
Autos Toni.  972.42.32.65 -
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2009. 5.500�. Autos Toni.
972.42.32.65 - 608.43.00.84.
Brunyola.
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Any 2016. 8.300� (190,25 �/mes).

Autos Toni.  972.42.32.65 -

608.43.00.84. Brunyola.

RENAULT MEGANE1.5 DCI dyna-

mic. 105cv. Any 2007. 3.800�. Au-

tos Toni.  972.42.32.65 -

608.43.00.84. Brunyola.

RENAULT NEW CLIO 1.5 DCI Bu-

siness ECO2. Any 2016. 8.550�

(195,98 �/mes). Autos Toni.

972.42.32.65 - 608.43.00.84.

Brunyola.
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Diari de Girona
Fes-te veure! Anuncia’t!  Girona i comarques, la nostra prioritat

Més informació a: passeig General Mendoza n.2.
Telèfon 972 20 20 66 o per email a: publicitat@ddg.cat

! L'Auditori Municipal de Benicarló ha estat recentment l'escenari de la presen-
tació del llibre Menjars i memòries del gust. Les arrels de la cuina valenciana,
amb el qual el gastrònom i escriptor del Pla de l'Estany Jaume Fàbrega va gua -
nyar el IV Premi Internacional de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló. En
aquest volum, publicat per Onada i que té 251 pàgines, Fàbrega, col·laborador de
Diari de Girona, planteja un recorregut per les primeres matèries de la cuina va-
lenciana i les relaciona amb els viatges i records gastronòmics de l'autor. 

Jaume Fàbrega presenta llibre a Benicarló

DdG

ALBERT CORNELLÀ GIRONA

■Els premis ARC, que anualment
atorga l’Associació Professional
de Representants, Promotors i
Mànagers de Catalunya, dedica-
ran l’edició d’enguany al món de
la cultura, que ha aconseguit tirar
endavant malgrat les dificultats
ocasionades per la pandèmia.
D’aquesta manera, l’organització
dels guardons ha nominat l’Audi-
tori de Girona, el teatre de Lloret
de Mar i el festival de Porta Ferra-
da de Sant Feliu de Guíxols, en re-
coneixement a la seva capacitat
per reconvertir la seva programa-
ció i adaptar-la a la situació. 

En la categoria d'auditoris i tea-
tres, optaran al guardó l'Auditori
de Girona, el teatre de Lloret de
Mar i l'auditori de Sant Cugat. Així
mateix, en l'apartat de festes ma-
jors, els premis han nominat els
ajuntaments de Platja d'Aro,
 Sarrià de Ter i Barcelona. Pel que
fa als cicles de concerts o festivals,
optaran al guardó el Cruïlla XXS
de Barcelona, el festival de Porta
Ferrada de Sant Feliu de Guíxols i
Les Nits de l'Acústica de Figueres.

Stay Homas, Maria Jaume i
Aiala es disputaran el premi en la
categoria de Grup o Artista Reve-

lació. Stay Homas també ha estat
nominat, al costat de les iniciati-
ves De viatge amb el rock de The
Pink Goats i Tothom a Casa i la
Música a la Plaça, al «Projecte Ar-
tístic més innovador realitzat en
confinament o adaptat a la situa-
ció de Nova Normalitat».

Joan Roselló, de The Project;
Rosa Galbany, del Taller de Mú-
sics, i Xavi Pascual, de PromoArts
Music, organitzadora dels festi-

vals Sons del Món de Roses i
Acústica de Figueres, han estat
nominats a millor promotor en
l’organització d’esdeveniments. 

Els ARC  es donaran a co-
nèixer el pròxim  de novembre
en una cerimònia que tindrà lloc,
si les circumstàncies sanitàries ho
permeten, a la sala Barts de Bar-
celona. L’organització recalca que
enguany ha volgut transformar els
premis en reconeixements. 

Els premis ARC nominen
el festival de Porta Ferrada
i l’Auditori de Girona
!El teatre de Lloret de Mar i els ajuntaments de Platja d’Aro i Sarrià de Ter
també opten enguany al reconeixement dels promotors catalans

El grup Stay Homas, l’estiu passat, al festival de Porta Ferrada. DdG

EUROPA PRESS/DdG MADRID

■ El jurat de el Premi Nacional
d'Assaig va proposar ahir Irene
Vallejo per ser guardonada amb el
Premi Nacional de Literatura en
la modalitat d'Assaig, correspo-
nent a , per la seva obra El in-
finito en un junco. La invención de
los libros en el mundo antiguo
(Editorial Siruela). El premi, con-
cedit pel Ministeri de Cultura i Es-
port, està dotat amb . euros.

El jurat ha triat aquesta obra «per
oferir un viatge personal, erudit i
instructiu per la història del llibre
i de la cultura en el món antic, que
transmet un sentiment de col·lec-
tivitat en què tant la mateixa au-
tora com qui la llegeix es reconei-
xen». «Des d'una magnífica capa-
citat narrativa, l'autora conjuga ri-
gor i sentit històric en el contingut
amb un extraordinari gust per l'es-
criptura» afegeix el veredicte. 

L’escriptora Irene Vallejo guanya
el Premi Nacional d’Assaig
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■ Stay Homas, Cruïlla, Sala 
BCN i la Mercè, premis ARC 

L’any de la pandèmia era impossible que la banda 
que ha sorgit del confinament no s’endugués cap 
premi. Stay Homas ha guanyat dos guardons dels 
premis ARC, els reconeixements de la indústria 
musical en directe, com a grup revelació i projecte 
innovador. Els altres guardons han sigut per als 
festivals i auditoris que s’han adaptat a les 
circumstàncies i han treballat per reactivar el 
sector, com l’Associació de Representants, 
Promotors i Mànagers ha premiat l’Assacc 
(Associació de Sales de Concerts de Catalunya) per 
haver impulsat els concerts de Sala BCN i Sala TGN 
i haver fet pedagogia per no estigmatitzar les 
sales de concert; l’Ajuntament de Barcelona per la 
gestió de la Mercè i el BAM, que va fer de 
Barcelona la ciutat convidada; els 200 concerts del 
Cruïlla XXS, una part de la poca oferta estiuenca 
que es va mantenir, i el gest de l’Auditori de Girona 
per recol·locar tota la seva programació, entre 
altres noms propis del sector. Els guardons, 
lliurats ahir a la Sala Barts, amb concert de 
Blaumut, Ladilla Rusa, Mazoni i Aialai, han volgut 
“fer visibles els artistes, empreses i entitats que 
han treballat per tirar endavant en una situació 
d’incertesa i desolació en un context crític i de crisi 
social i econòmica mundial”, i han denunciat la 
situació precària de la cultura.

enbreu

La vuitena edició del festival Strenes ha desvelat 
part del cartell. Del 26 de març al 2 de maig portarà 
a diferents espais de Girona les bandes Amaral, 
Stay Homas, La Casa Azul, Oques Grasses, Buhos, 
Ferran Palau, Joan Miquel Oliver, Clara Peya, 
Ginestà, Judit Neddermann i Andrea Motis. 
Aquests seran 11 dels 25 creadors que estrenaran 
en directe els seus nous treballs. El lema del 
festival és “La creació no es pot restringir ni 
confinar” i amb l’anunci pretenen “encoratjar” 
altres festivals, festes majors i programacions que 
encara s’estan plantejant tirar endavant o no les 
seves produccions. De moment, hi ha a la venda el 
50% de l’aforament.

■ Amaral, Oques Grasses i 
Buhos seran a l’Strenes

ARC

Grans orquestres per escalfar l’hivern

L’Auditori en l’Any Robert Gerhard 
anirà més enllà i també inclourà un 
concert simfònic, amb la simfonia 
Homenatge a Pedrell, entre altres pe-
ces, i un altre concert dels pianistes 
Miquel Villalba i Jordi Masó, fidel al 
projecte dels ballets de Gerhard amb 
piano a quatre mans.  

La pandèmia no impedeix que es 
faci una nova edició del Festival 
Emergents del 25 al 28 de març, amb 
debuts a l’OBC de la pianista adoles-
cent Alexandra Dovgan, la violon-
cel·lista Anastasia Kovekina i la per-
cussionista Vanessa Porter. També 
hi participaran l’Aris Quartett i el 
Trio Da Vinci, el Cor Jove Nacional i 
la Jove Capella i el Kebyart Ensem-
ble. En el terreny simfònic destaca el 
concert Els elements, a les ordres del 
director Duncan Ward; un altre de 

dirigit per Leonard Slatkin amb els 
pianistes Josep Colom i Alberto Ro-
sado. També el de la directora Elim 
Chan, amb l’estrena d’una peça de 
Sofía Martínez en què participarà la 
violoncel·lista Sol Gabetta. 

L’any arrencarà el 3 de gener amb 
el tradicional concert d’Any Nou de 
la Banda Municipal de Barcelona, 
que estrenarà la peça de Jordi Cer-
vellós sobre els fets de l’1 d’Octubre 
Les càrregues i el poema simfònic de 
Jordi Moraleda Joanot Martorell, 
l’espasa i la ploma. Pel que fa a la no-
va creació, les Sampler Sèries in-
clouran estrenes com la d’Alfredo 
Costa Monteiro, i el percussionista 
Ivo Sans farà una performance de 
vuit hores a la Fundació Joan Miró 
l’11 de març per reivindicar la feina 
dels músics.e

La pianista Varvara actuarà el trimestre que ve a L’Auditori dins el 
concert Els elements amb l’OBC. JORDI ROCA / L’AUDITORI

L’Auditori comptarà amb la SWR Stuttgart i la de Ràdio Viena

MÚSICA

Per al director de L’Auditori, Robert 
Brufau, durant la pandèmia cal con-
centrar-se en “la música i les perso-
nes”, més que les institucions, com 
afirma amb motiu de la presentació 
de la programació del primer tri-
mestre de l’any 2021. Al llarg dels 
pròxims tres mesos es faran 58 con-
certs de 45 produccions, tot i el cli-
ma d’“excepció”. Destaquen els de 
l’Orquestra Simfònica SWR de 
Stuttgart i l’Orquestra Simfònica de 
Ràdio Viena, en coproducció amb 
BCN Clàssics i Ibercamera. La pro-
gramació també inclourà l’inter-
canvi de l’OBC amb l’Orquestra Na-
cional d’Espanya, del 12 al 14 de fe-
brer, i una gira de l’OBC pel territo-
ri, que de moment s’ha concretat a 
Tarragona i Manresa el 27 i el 28 de 
febrer, sobre les músiques de Pau 
Casals, amb repertori de Joan Ma-
nén, Robert Gerhard i la Simfonia 
núm. 1 de Beethoven. 

Es mantindrà L’Auditori Digital, 
que ja té més de 2.700 subscriptors 
i que ha despertat interès arreu d’Eu-
ropa, fins al punt que alguns audito-
ris han intentat comprar la platafor-
ma. Entre el gener i el març s’hi faran 
20 directes més, entre els quals hi ha 
dos enregistraments simfònics de 
l’OBC: un estarà dedicat a les compo-
sitores Sofía Martínez i Núria Gimé-
nez Comas, i l’altre, coincidint amb 
el cinquantenari de la mort del com-
positor Robert Gerhard, a Sis can-
çons populars catalanes, amb la so-
prano Núria Rial. La participació de 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

‘Jerusalem’ arrasa  
als premis Butaca

obtenir el guardó a millor obra de 
petit format, mentre que Justícia de 
Guillem Clua va rebre el premi a mi-
llor text. A La Rambla de les floristes 
li van ploure tres premis: millor ac-
triu (Rosa Boladeras), millor vestu-
ari (Montse Amenós) i millor com-
posició musical (Dani Espasa). I 
Laura Conejero es va emportar el 
Butaca a millor actriu de reparti-
ment per Una història real.  

El muntatge d’Àngel Llàcer i Ma-
nu Guix La tienda de los horrores va 
triomfar entre els reconeixements 
musicals. La història de la planta 
carnívora es va embutxacar els Bu-
taca a millor espectacle musical, mi-
llor actor de musical (Marc Poci-
ello), millor actriu de musical (Di-
ana Roig) i millor disseny de llums 
(Albert Faura). En dansa, Rèquiem 
de Maria Rovira i Wu Wei van ser les 
grans guanyadores. La primera es va 
endur els guardons a millor espec-
tacle de dansa i coreografia i del se-
gon es va reconèixer els ballarins 
Blanca Tolsà i Jacob Gómez amb els 
premis a millor interpretació feme-
nina i masculina. El públic també va 
premiar Veus que no veus, de la com-
panyia Pepa Plana, com a millor es-
pectacle familiar.e

Pere Arquillué en una escena de 
Jerusalem. FOCUS

ARTS ESCÈNIQUES

La rave llibertària orquestrada per 
Julio Manrique a Jerusalem va ser 
la gran triomfadora dels premis Bu-
taca 2020, que es van celebrar ahir 
amb una gala virtual. L’espectacle 
es va endur els guardons grossos de 
la nit: millor muntatge teatral, mi-
llor direcció, millor actor per al Gall 
Explosiu de Pere Arquillué –un 
personatge desmanegat i violent 
que s’aferra a la supervivència des 
dels marges socials– i millor actor 
de repartiment per a Marc Rodrí-
guez. Jerusalem també va ser reco-
neguda com a millor espai sonor 
(Damien Bazin) i millor caracterit-
zació (Núria Llunell).  

La resta de premis teatrals van 
quedar força repartits. L’espectacle 
d’Àlex Rigola Aquest país no desco-
bert que no deixa tornar de les seves 
fronteres cap dels seus viatgers va 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO LLUMÀ

Amnistia Internacional (AI) ha demanat al govern 
espanyol que l’avantprojecte de llei de memòria 
democràtica, que s’hauria d’aprovar el 2021, 
s’ajusti als estàndards internacionals. L’ONG 
assenyala que  la iniciativa legal té “debilitats” i 
buits, com el fet que no eliminarà els obstacles 
legals (la llei d’amnistia i la prescripció de fets) que 
impossibiliten la investigació dels crims del 
franquisme i portar a judici els criminals. Tampoc 
preveu indemnitzacions a les víctimes.

■ Amnistia desaprova la nova 
llei de memòria espanyola 
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L’aclaparadora Jerusalem,
estrenada en el Grec 2019,
ha acaparat fins a set Buta-
ques en la votació del pú-
blic als premis Butaca
d’enguany. Aquests guar-
dons, com la majoria d’ac-
tivitats d’aquesta índole,
van fer una versió en línia
ahir a la nit tot i que tenien
previst lliurar-los el mes de
juliol. L’altra títol que ha
rebut més Butaques és La
tienda de los horrores,
amb quatre.

Jerusalem, coproducció
del Grec, Focus i el CDN, ha
guanyat Butaques als mi-

llors espectacle, direcció
(Julio Manrique), actor
(Pere Arquillué), actor de
repartiment (Marc Rodrí-
guez), escenografia (Ale-
jandro Andújar), so (Da-
mian Bazin) i caracteritza-
ció (Núria Llunell).

L’espectacle d’Àlex Ri-
gola Aquest país no desco-
bert que no deixa tornar
de les seves fronteres cap
dels seus viatgers, estre-
nat al Temporada Alta
2019 i que de la Sala Bec-
kett va saltar al Poliorama
aquest setembre, va rebre
la Butaca a l’espectacle de
petit format. Laura Coneje-
ro va rebre la Butaca d’ac-
triu de repartiment per

Una història real.
Del TNC, en destaca La

Rambla de les floristes (mi-
llor actriu per a Rosa Bola-
deras, millor vestuari per a
Montse Amenós i millor
composició musical per a
Dani Espasa) i el text de
Guillem Clua a Justícia,
l’obra de la Sala Gran que es
va quedar aturada per la
pandèmia. Com ja va pas-
sar l’any passat, les produc-
cions del Lliure han passat
desapercebudes.

Per que fa a dansa, s’ha
destacat el Rèquiem de Ma-
ria Rovira , també premia-
da com a millor coreògrafa.
Pel que fa als intèrprets,
s’han premiat dos ballarins

de Wu Wei: Blanca Tolsài
Jacob Gómez, com a millor
ballarina i ballarí, respecti-
vament. També tenen el
doblet d’intèrprets de mu-
sicals La Tienda de los hor-
rores (Diana Roig i Marc
Pociello). A més de la Buta-
ca al millor musical també
han rebut el Butaca a la mi-
llor disseny de llums (Al-
bert Faura).

Carme Fortuny (que
aquests dies està fent fun-

ció a Les tres germanes, di-
rigida per Julio Manrique)
va rebre la Butaca honorífi-
ca Anna Lizaran. La com-
panyia de clowns per a
adults Pepa Plana ha rebut
el Butaca de teatre familiar
per a Veus que no veus. La
gala es va fer a l’Espai Amis-
tat de Premià de Mar amb
la presència dels nominats,
i es va emetre en un fals di-
recte en línia. Conseqüèn-
cies de la pandèmia. ■

La coproducció del Grec, CDN i Focus
s’endú set Premis Butaca

J.B.
BARCELONA

Una ‘filera’
a ‘Jerusalem’

Pere Arquillué ha guanyat un nou Butaca a la interpretació
per ‘Jerusalem’ ■ D. RUANO

Martín Pérez, que, al cap-
davant de Concert Studio,
porta actualment la direc-
ció del Festival Mil·lenni i
del Festival de Pedralbes,
va rebre ahir a la Sala
Barts de Barcelona el pre-
mi a la trajectòria profes-
sional que atorga l’Asso-
ciació de Mànagers i Re-
presentants de Catalunya.
La divuitena edició dels
premis ARC, amb actua-
cions de Blaumut, Ladilla
Rusa, Mazoni i Aiala, va te-
nir reconeixements per
als projectes Sala BCN i
Sala TGN de l’Associació
de Sales de Concerts de
Catalunya i l’Auditori de
Girona per “l’esforç per re-
col·locar tota la programa-
ció musical del 2020”. El
cicle Cruïlla XXS, el grup
Stay Homas, el periodista
Jordi Bianciotto i els pro-
motors Xavi Pascual i Ro-
sa Galbany van ser altres
guardonats. ■

Martín Pérez,
premi ARC a
la trajectòria
professional

Redacció
BARCELONA



20	MINUTOS 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3p4KClM



TV	/	RÀDIO



RAC	1	– EL	MÓN 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3p8ELg9 min	49



CATALUNYA	RÀDIO	– EL	MATÍ 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3kjQ4Pe min	40:30



TV3	– PLANTA	BAIXA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/35dJzJ6 min	19



TV3 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2JMOvMV



SER	– HORA	14	CATALUNYA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/38pxbaZ min	22



ICAT	– ELS	EXPERTS 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/38q6vqT min	46:21



COPE 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3paJTjP



RÀDIO	CAPITAL 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3klx3fj



RÀDIO	CAPITAL 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3eH32Fx



RÀDIO	SANT	FELIU 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3n9fGjE



RÀDIO	SARRIÀ 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3kaatWF



TERRASSA	DIGITAL 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/38vXTPz



TV	COSTA	BRAVA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3lew7dF



TV	SANT	CUGAT 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3n7HcxG



TRAMUNTANA	TV	 6	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3eG20JA



NOVA	RÀDIO	LLORET 6 novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/36kQtf4



RÀDIO	MARINA 9	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3eED0Cy



ONACAT	RÀDIO 2	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3eED0Cy



iCAT - INDEPENDENTS 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3mtqvMn



TV3	– Tot es	mou 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3r8wEkR min:	2:47:59	



ONACAT	RÀDIO 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3alOqev



RÀDIO	SARRIÀ 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/38hkj5i min	00:47



TV3	– TN	Vespre 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3ame5Ud min	27:53	



BETEVÉ 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3oVYWNA



RÀDIO	CAPITAL 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3r2Xj2x



TV3	– TN	Matí 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/38k2faN min	27:45



RAC	1	– El	Món 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2LJJqpD min	49:40



CATALUNYA	RÀDIO	– El	Matí 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3mpsjWU min	45:19	



RAC1	– 14/15 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/34q8loO min	27



TV3 18	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2IZCd3J



MITJANS	DIGITALS



ENDERROCK 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/359g3UZ



MONDOSONORO 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/36guru1



EL	NACIONAL	cat 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/35b2i89



EL	NACIONAL	cast 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/36kHcDM



NACIÓ	DIGITAL	SANT	CUGAT	 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3eK8FT9



PRIMERA	FILA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/359AYaz



EMPORDÀ	 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2U6lcXt



TOT	RUBÍ	 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3lfiRp5



VIASONA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3n3hcnh



TOT	SANT	CUGAT 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3kc8yko



CUGAT	MEDIA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2Ige74e



EL	MÓN	TERRASSA 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/36jbczV



CATZona 5	novembre,	2020

Enllaç: No	disponible



AJ.	LLORET	DE	MAR	 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3eDT4oj



AJ.	SANT	FELIU	DE	GUÍXOLS 5	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2IgcIL0



NOTICIAS	CLAVE 6	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3k6Btq8



REVISTA	DEL	BAIX	EMPORDÀ 6	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/32qo9ab



AJ.	PLATJA	D’ARO 6 novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/36mMtLj



REVISTA	DEL	BAIX	EMPORDÀ 7	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/35aG9Ha



LA	CIUTAT 26	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/34cGmJ1



LA	REPÚBLICA 26	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2LANzMD



LA	MÚSICA	AMANSEIX	LES	FERES 30	novembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3h0ORw3



ENDERROCK 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3mtpdB1



GENTE	DIGITAL 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3ra7ane



NOTICIAS	CLAVE 15	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/2KGcBJB



EL	NACIONAL	cat 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3gYSZfQ



EL	NACIONAL	cast 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3mxhzpi



MONDO	SONORO 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3alRirN



CATZONA 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3nA8bTs



CUGAT	MEDIA 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3p9UbQJ



CULTURA21 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3r8PaJS



COMUNICACIÓ21 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/2KggUM2



LA	REPÚBLICA 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/2KGgYV1



PRIMERA	FILA 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3p4JnmJ



VIASONA 16	desembre,	2020

Enllaç:	 https://bit.ly/3mt345X



NACIÓ	DIGITAL 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3amnLy1



EMPORDÀ.info 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/37tEuxy



ALDIA 16	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3mzbQzk



EL	SEGRE 17	desembre,	2020

Enllaç: https://bit.ly/3r9J4ZS


