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Marta Munsó
Ballarina, coreògrafa i professora de dansa de l’Institut del Teatre

El president de la Diputació de Barcelona i els òrgans de govern, les direccions de les escoles,
els departaments i els centres, el professorat, l’alumnat i el personal no docent de l’Institut

del Teatre compartim el dol amb la seva família.

Sempre recordarem la ballarina versàtil, la coreògrafa creativa, la mestra innovadora
i estimulant, l’amiga discreta i generosa.

El funeral tindrà lloc avui dissabte 16 de juny, a les 11 hores, al tanatori de Sancho de Ávila

Maria Rosa
Sanahuja Gavaldà
Mare del nostre company Daniel Ramírez

La direcció i els treballadors de la Corporació 
Catalana de Comunicació, editora del diari AVUI,

expressen el seu condol i s’uneixen 
al dolor de la família.

SUCCESSOS
Dos ferits greus en
incendis de pisos a
Figueres i Puigcerdà
Una persona de 50 anys va
patir cremades greus i vuit
més van ser desallotjades pels
balcons ahir a Figueres a
causa d’un incendi provocat a
la planta baixa d’un edifici del
carrer Elx en cremar-se un
quadre de comptadors. El foc
només va cremar l’entrada de
la casa, però el fum es va es-
tendre per l’escala de l’edifici,
de dues plantes i de 12 habi-
tatges. A Puigcerdà, en un
altre incendi en un domicili,
una dona també va resultar
ferida de caràcter greu i va
haver de ser trasllada a la uni-
tat de cremats de l’Hospital de
la Vall d’Hebron.

MEDI AMBIENT
Catalunya disposa
de 33 avions per
a extinció d’incendis
El govern disposarà aquest
estiu de 33 aparells aeris per
extingir incendis forestals, dos
més que la temporada passa-
da, i augmentarà de 57.900 a
61.200 litres la seva capacitat
extintora. La flota la compo-
nen tres helicòpters poliva-
lents, sis de comando i tretze
bombarders, així com quatre
avions de vigilància i atac pro-
pis, més quatre del ministeri
de Medi Ambient i tres hidroa-
vions també del mateix minis-
teri.

INFRAESTRUCTURES

Obre el túnel
de Lötschberg,
el més llarg dels Alps
El túnel ferroviari de
Lötschberg (Suïssa), que té
34,6 quilòmetres i és el més
llarg dels Alps, va ser inaugu-
rat ahir. Aquesta obra, que es
va aprovar en referèndum fa
quinze anys, ha resultat molt
polèmica. És el tercer túnel
més llarg del món, comunica
Frutigen i Raron i s’ha trigat
vuit anys a acabar-lo. Ha cos-
tat 4.300 milions de francs su-
ïssos, uns 2.580 milions
d’euros, un 35% més del que
es va pressupostar el 1998.

TRIBUNALS
Declarat culpable
el noi que va matar
un home a Montjuïc
Un jurat popular va declarar
ahir culpable d’homicidi im-
prudent, amb l’eximent de le-
gítima defensa, el jove que el
juny de 2005 va matar d’una
ganivetada un home que pre-
tenia mantenir relacions sexu-
als amb ell en una zona de
Montjuïc freqüentada per pa-
relles. El jutge podrà imposar-
li una pena màxima de tres
anys i mig de presó, dels quals
ja n’ha complerts dos.

Copd’ull

INFÀNCIA

Els nens adoptats podran
conèixer els pares biològics
quan siguin majors d’edat

Redacció
MADRID

Oferir totes les facilitats a les
famílies que volen adoptar a
l’estranger i compleixen els
requisits per fer-ho, i a la ve-
gada reforçar els drets dels
menors, són els dos eixos bà-
sics a partir dels quals es
basteix el projecte de llei
d’adopció internacional que
ahir va aprovar el consell de
ministres a Madrid. Els nens
adoptats, un cop arribin als
18 anys, si volen podran co-
nèixer la identitat dels seus
pares biològics.

Un portaveu del departa-
ment d’Acció Social i Ciuta-
dania, que té les competèn-
cies en matèria d’adopció a
Catalunya, va explicar ahir
que no coneixen el text del
projecte de llei i, per tant,
no s’hi poden pronunciar.
Tot i que Catalunya ha par-
ticipat en la redacció del
text, al febrer, quan el lla-
vors ministre de Justícia,
Juan Fernández López
Aguilar, va presentar l’a-
vantprojecte, la consellera
Carme Capdevila no va
amagar una certa “preocu-
pació” i es va mostrar con-
trària que sigui Madrid qui
decideixi els criteris per
atorgar els certificats d’ido-
neïtat a les famílies que
volen adoptar i que decidei-
xi també l’acreditació de les
entitats col·laboradores d’a-
dopció internacional (ECAI)

que fan de mitjanceres amb
les autoritats dels països
d’origen.

El ministre de Justícia,
Mariano Fernández Berme-
jo, va destacar ahir que la
iniciativa respon a la neces-
sitat d’“unificar” la norma-
tiva de l’Estat i establir lí-

mits per evitar segrestos o
tràfic de nens. La llei prohi-
beix iniciar adopcions en un
país en conflicte bèl·lic, que
hagi patit un desastre natu-
ral o on no hi hagi una auto-
ritat específica que controli
el procés i hi doni les garan-
ties necessàries. ■

| El govern espanyol aprova un projecte de llei que reforça
els drets del menor | No s’adoptarà en països en conflicte

Nadons abandonats per les seves mares ingressats en un
orfenat de Bangkok, a Tailàndia ■ REUTERS




