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Món
Obama crea una força especial per combatre el delicte financer
Zapatero confirma la candidatura de Moratinos a un càrrec de la UE
Un terrorista penedit diu que anaven a volar al metro de Barcelona
Política
De la Vega no fa autocrítica per la pèssima gestió del Alakrana
ZP tira el tancament al cas Alakrana
ZP claudica davant les exigències dels pirates de l'Alakrana
Periodisme
Tanca el diari per homosexuals pioner als EUA
Uteca demana al Govern ZP una rebaixa en l'aportació del 3% a TVE
El TSJC anul.la 13 articles d'una directiva del CAC sobre el català
Religió
…googleusercontent.com/translate_c?…

1/7

18/11/2009

El Plural d'Enric Sopena és propietat d…

Rouco porta a Madrid a cardenals de tot Europa
El Papa Wojtyla fa un pas més cap als altars
Sánchez, contra la nova llei d'estrangeria
Oci i cultura
Aletes de tauró per estalviar combustible
Imanol Arias i Pastora Vega es separen
Esperanza Aguirre i Ruiz-Gallardón tindran aquest any el seu 'caganer
Economia
La percepció sobre la corrupció a Espanya creix per cinquè any consecutiu
El PP creu que si Financial Times avalués a tot el govern seria el cuer
Espanya-EUA: algunes veritats comparatives
Tecnologia
5 eines online per a evitar catàstrofes en el teu ordinador
Arrenca el Fòrum Internacional de Continguts Digitals a Madrid
La Tienda del Espia es rebel contra Google
Esports
Els nacionalistes boicotegen a La Roja
Cristiano Ronaldo reapareixerà el proper dimecres a 'Champions'
Mercedes compra Brawn GP i anuncia la seva separació amb McLaren
Ciència
Els pares d'un estudiant eviten que el seu fill perpetri una massacre de professors
Deu invents que milloraran la nostra vida
El 'Atlantis' s'enlaira amb èxit
Salut
Una sola dosi de vacuna per lluitar contra la grip A
Arriba la viagra femenina: 'la pastilla blava' per a dones
Separen a dues siameses unides pel cap després d'una operació de 27 hores
Immigrants
L'alcohol i les drogues no són agreujants de la violència masclista
Tres ONG denuncien tracte inhumà a immigrants en els Centres d'Internament
Arquebisbe de Buenos Aires s'oposa a primer casament gai de Llatinoamèrica
Opinió
El PIB cau només un 0,3%: ordre de Zapatero
De nou a coll (i van ...)
El PSOE antiespanyol: petons (i diners) als moriscos i pals als sahrauís
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Diversos directius de la productora són dirigents del PSOE
clipping

El Plural d'Enric Sopena és propietat del Grup Lavinia
És l'agència que s'ha folrat amb la publicitat del Pla E
Higinio Mosteiro, 16 de novembre de 2009 a les 13:28
El PSOE, darrere de l'agència que es va folrar amb el Pla E

El Plural, mitjà caracteritzat per la seva tendència radical socialista i el seu anticlericalisme, és
una de les cares visibles d'aquesta productora catalana
El diari digital El Plural, que dirigeix el periodista català Enric Sopena, és propietat del Grup Lavinia, els més
alts executius són històrics dirigents del PSC-PSOE. El Plural, pertany a la societat Corporate
Communicator, que té com a administrador únic a Narval Sabazia SL, la societat de cartera mitjançant la
qual Antoni Avilés i la seva dona Victòria Piany gestionen diverses de les empreses del grup de Lavinia.
El Plural, mitjà caracteritzat per la seva tendència radical socialista i el seu anticlericalisme, és una de les cares
visibles d'aquesta productora catalana que ha aconseguit enlairar-se gràcies a les adjudicacions concedides
pel PSOE. La major part de la informació de la pàgina web està destinada a atacar els adversaris polítics i als
mitjans de comunicació no afins als socialistes.
El favoritisme de diverses administracions controlades pel PSOE cap al Grup Lavinia, a qui la Generalitat de
Catalunya va concedir contractes de més de dos milions d'euros des de 2005, podrien afavorir en la defensa
que des de El Plural es realitza dels interessos del PSOE. Tal i com va publicar LA GACETA, diversos
directius del Grup Lavinia han ocupat diversos càrrecs de responsabilitat dins de la files socialistes.
Lluís Garriga, membre del Consell Nacional del PSC i director adjunt per al desenvolupament de negoci de
Lavinia Tec Com. Garriga va ser cap de premsa del partit a Catalunya en els temps en què Narcís Serra era
secretari general. Després va ser designat pel partit conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
fins al 1998, any en què es va incorporar a l'Ajuntament de Barcelona com a cap de premsa.
D'altra banda, Xavier Marcet, soci de LTC Project, la consultora del Grup, va ser regidor de Terrassa pel
PSC. Marcet va seguir vinculat al partit ocupant càrrecs de responsabilitat en matèria de comunicació en
universitats i organismes controlats pel PSC-PSOE. Des del moment en què els socialistes van arribar al
Govern central, la consultora ha rebut suculents contractes de diversos ministeris i empreses públiques en
mans dels socialistes.
Juan Zafra, actual director adjunt per al desenvolupament de negoci de Lavinia a Madrid, va ser fitxat per la
companyia catalana només un any després que Red.es, l'empresa pública dependent del Ministeri d'Indústria,
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per a la qual treballava, li adjudiqués a Lavinia la creació i els continguts d'una pàgina web per 1,5 milions
d'euros.

Notícies que li recomana el director

Cierra el periódico para
homosexuales pionero en EEUU

.

Uteca pide al Gobierno ZP una
rebaja en la aportación del 3% a

.

El TSJC anula 13 artículos de
una directiva del CAC sobre el
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Caja Madrid
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Unicaja
Telefònica
Gas Natural
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Unión Fenosa
La Caixa
Iberia
Ifema
Caja España
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7 dies
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El Plural d'Enric Sopena és propietat del Grup Lavinia
Nus, calendaris i masturbació
Laura Garrido, la ideòloga de la masturbació
Una marroquina posa com Al là la va portar al món per a una revista
Impressionant recreació en 3D de l'amaratge de l'Airbus 320 al riu Hudson
Pífies, mentides i cortines de fum al Alakrana
Així munten els "Goebbels" del PSOE les "cassolades" d'Aguirre
Zapatero fomenta nous extremismes
Els "periodistes imprudents" de Zapatero
Santiago González sacseja de valent a Manuel Rivas

Top News Videos
'Mao-bama' mania: US and China no more
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Gratuït

Botiga
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Publicitat
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