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@jordievole
Ha arribat el canvi:
al PSOE volen que
governi el PP.
En lloc d’un secretari
d’organització,
proposen que
el PSOE tingui
un secretari de
desorganització.

17

amb el segell d’‘el periódico de catalunya’

quatre apostes del diari que han marcat la setmana
FERRAN NADEU

Economia

Hipoteques abusives
El juliol passat el nombre d’hipoteques constituïdes sobre vivendes inscrites en els registres de la
propietat va baixar el 14,9% respecte al mateix mes del 2015. Aquesta dada està vinculada a la decisió
dels registradors de la propietat de
suspendre la inscripció de milers
d’hipoteques arran de la sentència
del Tribunal Suprem sobre el caràcter abusiu d’algunes clàusules
en relació amb el tipus d’interès de
demora. Les clàusules abusives són

una constant en els contractes bancaris, algunes de les quals han sigut
suspeses pels tribunals, espanyols
i europeus. Entre aquestes clàusules, la multidivisa, la renúncia
a notificar al deutor en cas de cessió de préstec, la de venciment anticipat i la relativa als interessos de
demora excessius, l’última rebutjada pels jutges. Els registradors
han pres la decisió de no inscriure
a l’espera de l’aplicació d’aquesta
sentència. H

Societat

Gran Barcelona

Judicis religiosos

Gaudí inèdit
FERRAN NADEU

MARC LLIBRE

Cantat a la seu de
Ferraz: ‘Susanita
quiere un PSOE, un
PSOE chiquitín...’.
Em pregunto
què passarà si el
PSOE recolza el PP.
¿Passarà a ser el
Partit Sobrant per als
Obrers Espanyols?
Rajoy segueix
l’eslògan del Cholo
Simeone. Se’ls va
carregant a tots,
«partit a partit».
Targetes ‘black’: un
carterista demana
autògrafs als seus
ídols abans que
entrin a l’Audiència
Nacional.
Un altre referèndum
a Catalunya, el
PSOE es trenca
i seguim sense
Govern. «No parem
de millorar la vida de
la gent», va afirmar
un polític.

Miguel García, extestimoni de Jehovà, va denunciar dilluns passat que l’organització l’ha citat a
un judici intern, per haver comès
adulteri. García sospita que la citació ara, després d’haver deixat de
pertànyer a la comunitat fa gairebé cinc anys, respon al fet que actualment manté una relació homosexual. Després de la publicació d’aquest cas, EL PERIÓDICO en
va abordar altres amb certes simi-

lituds, com l’expulsió d’Enrique
Carmona de la confessió. Carmona
ni tan sols va poder entrar del braç
de la seva filla el dia del casament
d’aquesta al Saló del Regne, perquè
l’expulsió comporta l’allunyament
de la família. O el de Marta Herrera,
expulsada de l’organització i abandonada pels seus, perquè, amb 40
anys, havia iniciat una relació sentimental després de separar-se del
seu marit. H

la mateixa conclusió, encara que
alguns sí. EL PERIÓDICO n’ha consultat diversos i mentre un arquitecte de la categoria de Juli Capella diu que hi troba «massa simetria i homogeneïtat» per atribuir
l’oratori a Gaudí, altres, com Andreu Carrascal, arxiver del COAC,
veu similituds amb el cas del Celler Güell, que també es va atorgar
a Berenguer, però que en realitat és
de Gaudí. H
AFP / LLUÍS GENÉ

Esports

La llibreta d’Unzué
Des del principi de la temporada, el Barça ha jugat 10 partits i
ha fet cinc gols de córner, els mateixos que va marcar durant tota
la temporada passada en 62 partits. L’últim, el que li va donar la valuosa victòria, la setmana passada,
davant el Borussia en partit de la
Champions. EL PERIÓDICO, atent
a la dada, ha analitzat l’origen
d’aquesta escalada de gols de córner (tant en curt com en llarg) i l’ha

L’oratori de Sant Joan de Gràcia, fins
ara atribuït a Francesc Berenguer ,
és, en realitat, obra d’Antoni Gaudí, segons afirma l’investigador Josep Maria Tarragona. L’estudiós
ha invertit 15 anys a analitzar
mil·límetre a mil·límetre la capella, on Gaudí assistia a missa cada
dia, i ha arribat a la conclusió que
la profusió d’elements gaudinians
avalen la seva tesi sobre l’autoria.
No tots els experts comparteixen

trobat a la llibreta de Juan Carlos
Unzué. L’ajudant de l’entrenador,
Luis Enrique, i tècnic especialista
en les accions a pilota parada, també és l’artífex que, fins ara, al Barça
no li hagin marcat cap gol de córner, tenint rivals forts en aquestes
accions, com l’Atlètic de Simeone.
És clar: on no arriba l’eficàcia del
trident, amb o sense Messi, apareix
per salvar l’equip culer la llibreta
d’Unzué. H

