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El sobiranisme 
s’inclina per les 
llistes separades 

P 04-12

ELECCIONS 21-D

PROGRAMA 
ERC, el PDECat i la CUP debaten 

una estratègia conjunta però 
sense candidatura unitària

DIMARTS 
7 DE NOVEMBRE DEL 2017

camp de 
tarragona

IVAN I MIKEL 
HERZOG 

l’entrevista

músics

“Participar en un ‘talent 
show’ t’obre moltes portes. 

Quan surts a la televisió 
tothom et coneix, però  

la fama és molt efímera”

NÚMERO 25

La recuperació del safrà   
Gràcies a un projecte engegat fa una dècada a la Conca de Barberà,  

el cultiu d’aquesta espècia reneix i s’estén a diferents punts de tot Catalunya 

P 10

P 04-05

La demanda supera l’oferta  
a la costa del Camp de Tarragona

La crisi ha exclòs moltes persones 
del mercat de compra d’habitatge

HABITATGE

Llogar un pis, cada 
cop més difícil

TJERK VAN DER MEULEN

‘Pla de xoc’,  
una comèdia 
amb polítics 

P 11

És el debut del grup altafullenc 
Treateràpia i s’estrenarà  

el 18 de novembre
T.V.D.M.

‘Fight!’, lema de 
la sisena edició 
del TED-Reus
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La gran novetat d’enguany és 
poder gaudir d’una “experiència 

cultural plenament reusenca”

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘CAMP DE 
TARRAGONA’ 

JOAN B.  
CULLA

29

historiador

Pablo Iglesias ha decidit 
emmirallar-se en l’estil  

de Lerroux? L’excomunió 
d’Albano Dante Fachin  

hi fa pensar molt

La tensió  
a Barcelona 

entre el 
PSC i Colau 

puja de to

P 28

CARTA DE JORDI SÀNCHEZ DES DE SOTO DEL REAL

P 18XAVIER BERTRAL

P 13

L’assassí  
de Texas va 
actuar per 
venjança 
familiar

JONATHAN BACHMAN/REUTERS 

‘Des de la llibertat’
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 La revolució 
bolxevic 

encara divideix 
Rússia

P 14-15

Un segle després, el Kremlin de 
Putin no celebra l’efemèride, que fa 

sortir al carrer alguns nostàlgics 

ENFRONTAMENT 
Fachin dimiteix com a líder  
de Podem a Catalunya i els 

republicans li obren les portes


