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Deborah Persaud

Bellmunt, que fins ara
treballava a l’hospital del

Mar, ha estat fitxat per un consor-
ci d’hospitals de Boston i per la
Universitat de Har-
vard (EUA) per re-
forçar la seva activi-
tat en l’àrea de càn-
cer de ronyó, bufeta
i pròstata. PÀGINA 26

Joaquim Bellmunt

Martorell deixa el càrrec al
partit després de dues set-

manes d’estira-i-arronsa des que
se li va atribuir haver encarregat
un informe a l’agèn-
cia de detectiusMé-
todo 3, però segueix
comadirector gene-
ral de Serveis Peni-
tenciaris. PÀGINA 13

EXPRESIDENT CDC SANT CUGAT
Xavier Martorell

El president del grup del
PP en l’Ajuntament de Bar-

celona va desbloquejar ahir amb
el seu suport el pla d’inversions
de l’alcalde, Xavier
Trias (CiU). Aquest
acord suposa que es
podran posar en
marxa 211 projectes
paralitzats. VIURE

PTE. GRUP POPULAR DE BARCELONA
Alberto Fernández Díaz

El creador del grup Inditex
(Zara) és ja la tercera for-

tuna més gran del món, amb
43.800 milions d’euros, segons
Forbes. Ortega (76)
ha avançat dos llocs
en la llista en gua-
nyar més que ningú
l’últim any (15.000
milions). VIURE

EMPRESARI TÈXTIL
Amancio Ortega

Metges dels EUAhan acon-
seguit curar per primera

vegada la infecció pel VIH en un
nounat amb un tractament anti-
retroviral des de les
primeres hores de
vida. Persaud va pre-
sentar ahir aquest
cas en un congrés a
Atlanta. PÀGINA 27
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INTERNACIONAL

Militarització xinesa
La Xina defensa l’augment
de la despesa militar, encara
que en un altre gest de trans-
parència eludeix revelar el
pressupost per al 2013. PÀGINA 7

POLÍTICA

Bustos i els altres
El fiscal anticorrupció avança
en la investigació contra Daniel
Fernández (exsecretari d’orga-
nització del PSC), Manel Bus-
tos (exalcalde de Sabadell) i
María Elena Pérez (alcaldessa
de Montcada i Reixac). PÀG. 14

EDITORIALS

Els temes del dia
Les sagnants xifres de l’atur
a Espanya; i la preocupant
fuga de cervells que propicia
la crisi. PÀGINA 18

OPINIÓ

El llenguatge
“El sentit de les paraules i la
seva relació amb els fets és fona-
mental perquè un govern pugui
ser entès pels governats. Sense
donar el crèdit precís a les pa-
raules és difícil conviure i accep-
tar les raons de l’altre que utilit-
za un mateix llenguatge però
no es refereix al mateix. La polí-
tica no pot ser confosa ni con-
fondre”, sosté Lluís Foix. PÀG.19

TENDÈNCIES

Esclaves sexuals
El Cos Nacional de Policia
assesta un cop a un entramat
d’explotació sexual a Andalu-
sia. Fins a 36 persones han es-
tat detingudes en una operació
que ha desmantellat una xarxa
de prostíbuls que esclavitzava
sexualment més de 400 dones
a sis províncies, entre elles
Sevilla, Cadis, Màlaga, Huelva,
Madrid i Pamplona. PÀGINA 27

CULTURA

L’esperit de Clavé
L’esperit d’Antoni Clavé
planava ahir a Can Framis
durant la inauguració de Clavé
100 Anys, exposició amb què
la Fundació Vila Casas ha
volgut homenatjar el pintor
quan es compleixen cent anys
del seu naixement. PÀGINA 34

ESPORTS

Tot va sobre rodes
A 11 dies del Mundial de F-1 a
Melbourne, Fernando Alonso
reflexionava sobre el repte del
seu quart intent amb Ferrari
d’aconseguir el títol i la pressió
afegida per tres anys en blanc
o l’ombra de Vettel. Ho va
fer ahir al Circuit de Catalunya.
I va ser optimista. PÀGINA 43

ECONOMIA

Protestes a Iberia
Milers de treballadors d’Iberia
es van manifestar i van acabar
ocupant ahir la T4 de Barajas.
La protesta, més pacífica que
la realitzada fa dues setmanes,
estava autoritzada per a un
vial d’accés, però finalment
els treballadors van ocupar
tota la terminal. PÀGINA 49
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H I haurà qui pugui pensar que el fiscal
general de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce,
estava en fals amb el Govern del PP per un
seguit de decisions que no li han agradat

en temes relacionats amb el cas Bárcenas o amb el cas
Urdangarin, i que havia de fer un gest de força que refer-
més la seva autoritat. D’altres pensaran que Torres-Dulce ja
havia amonestat el fiscal superior de Catalunya, Martín Ro-
dríguez Sol, en la campanya electoral del mes de novembre
passat, quan el fiscal de l’Estat va haver de recórrer al seu
rang superior per bloquejar-li una iniciativa. Fins i tot la
Unió Progressista de Fiscals –la més distant ideològicament
del fiscal català, que anteriorment va ser president de la
conservadora Associació de Fiscals– va alertar no contra les
declaracions de Rodríguez Sol sinó contra els titulars
de la premsa de Madrid i va defensar la llibertat d’expres-
sió. No sé quin d’aquests motius deu haver pesat més per-
què Torres-Dulce promogui la fulminant destitució del fis-

cal superior de Catalunya per unes declaracions genèriques
sobre consultes legals i que s’han volgut interpretar com un
suport a la consulta de sobirania que defensa el Parlament.
Rodríguez Sol, que assenyalava explícitament que “no exis-
teix un marc legal que permeti a Catalunya un referèndum
sobre la independència”, va afegir ahir que desmentia “qual-
sevol suport directe o indirecte a un projecte secessionista”,
i pel que fa a la llei de Consultes del Parlament va precisar
que “permetria preguntar al poble de Catalunya sobre qües-
tions diferents que afectin els seus interessos, però sense
que pugui fer-se servir per defugir les lleis vigents”. Sincera-
ment, promoure que sigui destituït causa certa perplexitat
i fa necessari demanar proporció i sentit comú.
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Menys òpera, però bona
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RuthJiménez
presenta ‘Migdia’

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

Miquel, Xavi i elMilan

Condemna
aunalcalde

LA SEGONA
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Sorpresos es van quedar els pacients, metges i perso-
nal de la vuitena planta de l’hospital Sant Joan de
Déu, ahir a la tarda, quan van rebre la visita del

futbolista del Barça Xavi Hernández. Tot va començar el
4 de febrer quan El món a RAC1 va emetre el reportatge
Si tu vols, ells poden, dedicat al càncer infantil. Entre els
diversos testimonis, el Miquel, de 10 anys, que es recupe-
ra d’una leucèmia, explicava que és del Barça i que el
seu jugador preferit és Xavi. Aleshores, Jordi Basté li va
prometre que, si feia bondat, li portaria una samarreta
del Barça signada pel jugador. El migcampista del Barça
va escoltar el reportatge amb la Núria, la seva parella, i
no només va acceptar, sinó que va dir que li portaria la
samarreta personalment. I així va ser, per sorpresa de
tothom. També dels seus pares, que no en sabien res. El
Miquel va rebre la visita del seu ídol i també la promesa
que, si marca un gol contra el Milan, li dedicarà fregant-
se el cap amb la mà. Si tu vols, ells poden.

E ls aficionats a l’òpera ja poden fer plans. Els
teatres lírics destapen les seves cartes i ja pot
comprovar-se, programació en mà, com s’ho fan

per trampejar la crisi. El Liceu ho va fer ahir, i d’una
primera anàlisi de la seva oferta per al curs 2013-2014 es
dedueix una aposta per la qualitat, encara que aquesta
comporti una reducció de l’oferta. Perquè la pròxima
temporada registrarà en el Gran Teatre una lleugera
reducció dels títols i una substancial retallada de les
funcions. I tot amb l’objectiu de poder concentrar els
esforços en la contractació d’artistes de nivell. Sembla
una opció raonable, ja que la clau per a la supervivència
d’aquest tipus d’institucions, davant la caiguda de les
subvencions, és més que mai saber ajustar l’oferta a la
demanda mentre es manté un cartell de qualitat que
eviti el desprestigi del teatre. De gustos no hi ha res
escrit, però s’acosta una temporada molt digna. Això sí,
no serà una de les més celebrades pels aficionats al ballet.

L’alcalde d’Aiguaviva
(Gironès) entre 1991 i 2003,
Ramón Martínez (CiU),
acusat per un delicte de
malversació de cabals pú-
blics, va ser condemnat ahir
a dos anys de presó i a tornar
els 47.500 euros (interessos
a part) que, segons el jutge,
es va embossar de les arques
municipals entre 1999 i 2002.
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VIDEONOTÍCIA
Així és el luxós xalet de
Luis Bárcenas a Baqueira.

FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu el relat, minut a minut,
del partit Manchester United-
Reial Madrid.

ENTREVISTA
“Als turistes no els hi donem
paella, sinó pinso”, diuen
l’escriptor Juan Eslava i
la seva filla Diana, autors
de Cocina sin tonterías.

VIATGE PER LA HISTÒRIA
Alcatraz, presó inexpugnable.


