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Jan Scheuermann

La veterana política demo-
cristiana i exconsellera de

Justícia i de Governació, Núria
de Gispert, repeteix com a presi-
denta del Parla-
ment. Tasca en la
qual ha rebut el reco-
neixement i respec-
te dels grups de la
Cambra. PÀGINA 14

Núria de Gispert

El Govern argentí va posar
enmarxa ahir el desmante-

llament del grupmediàtic Clarín,
que té en el diari homònim el seu
vaixell insígnia, per
la seva actitud críti-
ca amb la política de
la presidenta, Cristi-
na Fernández (59).
PÀGINA 10

PRESIDENTA DE L’ARGENTINA
Cristina Fernández

El guanyador del premiPla-
neta (46) s’ha convertit en

microeditor, en fundar el segell
Playa de Ákaba, que publicarà
“allò que el mercat
descarta” i “llibres
que val la pena que
existeixin encara
que venguin poc”.
PÀGINA 37

ESCRIPTOR
Lorenzo Silva

El prehistoriador de la Uni-
versitat de Girona (UdG) i

codirector del jaciment de
Serinyà, ha corroborat que la
dent molar perta-
nyent a un nen tro-
bat el 1972 és la res-
ta humanamés anti-
ga de tot Catalunya.
PÀGINA 35

PREHISTORIADOR
Julià Maroto

Jan Scheuermann, una
dona tetraplègica de 53

anys, ha provat un braç robòtic
que ha aconseguit moure amb
precisió amb el pen-
sament. Aquest as-
saig clínic és un nou
èxit de la Univer-
sitat de Pittsburgh.
PÀGINA 28

PACIENT TETRAPLÈGICA

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Bèlgica, en sis línies
La tradició hospitalària de
Bèlgica és tan antiga com la
seva pròpia història. Són molts
els europeus que han trobat
empara i asil (fiscal o polític)
al regne dels belgues. PÀGINA 8

POLÍTICA

La cantarella
El PSOE té entre les seves
prioritats urgents girar full i,
un any després d’arribar a la
Moncloa, no permetre que
Rajoy continuï escudant-se “en
l’herència rebuda”. PÀGINA 18

EDITORIALS

Els temes d’avui
La constitució del Parlament
de Catalunya; i el creixement
del Banc de Santander. PÀG. 20

OPINIÓ

Fins al capdamunt
Quim Monzó explica per què
la ciutadania està fins al cap-
damunt del desvergonyiment
dels polítics, arran del cas apas-
sionant d’un militant del PP
que va sortir elegit en la llista
del PSC a les municipals de
Lloret de Mar i que, tot seguit,
es va passar al seu veritable
partit. Increïble, però cert. La
història la va destapar fa uns
dies El Punt Avui. PÀGINA 20

TENDÈNCIES

Deutes de la Generalitat
Les entitats socials catalanes
s’han convertit en creditors de
l’Administració pública i en
particular de la Generalitat
de Catalunya, que els deu 435
milions d’euros, segons van
denunciar ahir en un acte
conjunt la Taula del Tercer
Sector i la Confederació
Empresarial de l’Economia
Social de Catalunya. PÀGINA 28

CULTURA

Meat Puppets
Acaben d’aterrar a Barcelona,
i amb prou feines han dormit.
Els integrants del grup Meat
Puppets comencen avui la pri-
mera gira per escenaris espa-
nyols –després de més de tren-
ta anys de notable i agitada
existència professional– amb
un bolo a València. PÀGINA 38

ESPORTS

L’esperança
Tres partits sense perdre con-
tra el Granada, el Sevilla i el
Reial Madrid conviden a l’opti-
misme. L’Espanyol somriu, en-
cara que amb aquests tres pun-
tets no n’hi ha hagut prou per
sortir del descens. Però la gran
notícia és que l’equip ha recupe-
rat Sergio García. PÀGINA 49

ECONOMIA

L’optimista Draghi
D’una manera poc dissimulada,
Mario Draghi s’ha erigit en
guardià del futur de l’eurozona
i en paladí de l’optimisme
econòmic. Això va amb el seu
càrrec, us direu. I és cert: és
el president del Banc Central
Europeu. PÀGINA 56
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P ASSATS alguns dies des de la matança de
Newtown, protagonitzada per un jove de 20
anys, i que els Estats Units s’hagin convertit
en un mar de llàgrimes davant la tragèdia, la

societat nord-americana sembla poc disposada a posar
punt final al germen principal de la violència: la permis-
sivitat en l’ús de les armes a l’empara de la segona es-
mena de la Constitució. Un país on es calcula que hi ha
més de 300 milions d’armes que circulen lliurement
acaba convertint-se en un polvorí, i això no és culpa
dels governants i gairebé ni tan sols dels ciutadans, atès
que els elements que faciliten la violència extrema es-
tan lliurement i legalment al seu abast. Capgirar aques-
ta situació, per més tradicional que sigui als Estats
Units, hauria de ser feina de republicans i de demòcra-
tes, i un dels objectius de la presidència de Barack Oba-
ma en la seva segona i última legislatura. Si no, de poc
serveix fer grans discursos i deixar escapar una llàgri-

ma emotiva des de la Casa Blanca sabent que el poder
presidencial atorga moltes més possibilitats per interve-
nir en aquest assumpte cític. Els darrers anys hem vist
grans massacres a l’Amèrica del Nord i, en la majoria
dels casos, hi han intervingut joves amb un perfil
prou opac per ser detectats per les forces policials. La
protecció als centres escolars i un control més gran de
les armes de foc en el camí cap a la seva eliminació
progressiva milloraria la seguretat i se situaria lluny del
que van pensar els pares fundadors el 1791, quan van
defensar amb radicalitat el dret a portar armes i l’exis-
tència d’una milícia per garantir la seguretat dels ciuta-
dans d’un país lliure.
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Banalitzar el nazisme
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ElSueñodeMorfeo
anirà aEurovisió

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

L’alcaldeDonGiovanni

Salvar laMarina
d’Empuriabrava

LA SEGONA

ÍNDEX

Una de les atraccions de la temporada operística a
Madrid és la representació al Teatre Reial del
Don Giovanni, de Mozart. Però el que poca gent

sap és que la persona que apareix a la imatge que il·lustra
el nou muntatge de l’òpera, amb el rostre oportunament
difuminat, és l’actual i flamant alcalde de Conca, el socia-
lista Juan Ávila. El retrat és obra del conegut fotògraf
Ricky Dávila, autor d’una trajectòria àmplia i guardonada,
i responsable d’algunes conegudes portades de discos del
pop espanyol. Precisament aquesta última faceta és la
que havia cridat l’atenció d’Ávila, que, en deixar la diputa-
ció provincial de Conca –presidència que va tenir entre
el 2007 i el 2011– es va estimar més encomanar el seu
retrat oficial al seu amic Dávila, que a més va fer la feina
de franc, en lloc de quedar immortalitzat en una tela. I
aquest retrat institucional és el que ara, encara que amb
el rostre totalment irreconeixible, dóna nova vida a Don
Giovanni. Les voltes que fa la vida.

S i la societat actual vol fer una aproximació als hor-
rors del nazisme a través de testimonis viscuts, no
hi ha fil conductor més legítim que el que estenen

associacions com Amical de Mauthausen. Amical acaba
de fer 50 anys treballant per la memòria de les persones
que van patir la deportació als camps de la mort. Per això
mateix, és molt oportuna la seva advertència sobre la
frivolitat amb què avui dia es comparen situacions actuals
amb l’horror del nazisme. L’últim a establir un paral·lelis-
me d’aquesta mena ha estat Francisco Vázquez, exambai-
xador d’Espanya a la Santa Seu i exalcalde d’A Coruña,
que va comparar els nens castellanoparlants educats a
Catalunya amb els jueus perseguits per Hitler. Afirmen a
Amical de Mauthausen que “milions d’homes, dones i
nens van morir assassinats (...) en mans del nazisme; la
seva utilització barroera desprestigia, encara més, un
debat polític que demostra la falta d’idees i alternatives
creïbles per afrontar les problemàtiques actuals”.

L’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, l’Associació de
Propietaris d’Empuriabrava i
el Col·legi de Notaris de
l’àrea de Figueres van enviar
ahir conjuntament al Govern
espanyol nou esmenes a la
llei de Costes per blindar
de forma definitiva les
propietats privades de la
Marina de Empuriabrava.
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El Sueño de
Morfeo, grup
elegit per repre-
sentar RTVE al
festival d’Euro-
visió, que se
celebrarà a Mal-
mö (Suècia).

EI web de

E-KONOMIA
El professor Xavier Sala
i Martín explica com induir
que els mestres vagin
a l’escola a l’Àfrica.

VIDEONOTÍCIA
Una ‘cova’ de realitat
virtual per tractar fòbies.

ACÚSTIK
Carlos Núñez, l’artista
global que ha hipnotitzat
el món a ritme de gaita.

MELARGO
Casablanca, 70 anys després
del film que la va fer famosa.


