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Tancada pel servei d’hemodinàmica. Una qua-

Més transparència en
l’adjudicació de pisos.

Conclouen que va ser
una mort accidental. La

Troben sense vida l’empresari Àngel Pujol. El

Detingut per enaltiment
del terrorisme a twitter.

Acord entre la PAH i CatalunyaCaixa. Ahir es va

rantena de persones van
ocupar ahir la seu de Salut
per reclamar l’ampliació de
l’hemodinàmica del Joan
XXIII. El Síndic hi investiga
la mort d’un pacient.

La Comissió d’Habitatge
redacta un nou protocol
per a l’adjudicació dels pisos socials. La mesura arriba després que una auditoria advertís irregularitats.

investigació sobre la dona
trobada en un canal de reg
fa un any va ser arxivada
ahir. El jutjat d’instrucció 6
va dictaminar que havia
mort accidentalment.

president del CIS Àngel
Olaran i impulsor de Prefabricats Pujol va aparèixer
ahir mort dins del cotxe.
Tot apunta que va morir
per causes naturals.

El jove de 23 anys està acusat d’amenaçar personatges públics, provocar-los,
conspirar i demanar que es
fessin atemptats com els
de París a diaris estatals.

acordar resoldre amb la
dació de pagament la situació de cinc famílies desnonades. Això va permetre aixecar una acampada
de protesta a Sant Cugat.

Campanya ciutadana
per tapar el forat de
les beques infantils

FUNDESPLAI

EN PRIMERA PERSONA

«ELS MEUS FILLS
VAN PODER
ANAR AL ZOO»

Fundesplai engega una iniciativa per recaptar diners pels més
necessitats. Convida a tothom a participar fent-se fotos saltant
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20 minutos

Cada cop hi han més nens que,
a diferència de companys seus
d’escola, no poden anar de
colònies o quedar-se a dinar al
col·legi, perquè les seves famílies no els ho poden pagar i
tampoc reben ajuts de les administracions. Perquè aquests
infants per sota del llindar de
la pobresa –són el 27,3%, segons l’Idescat– tinguin els ma-

Més de 1.200 nens
amb joguines
Més de 1.200 infants en risc d’exclusió social van rebre joguines al
Nadal gràcies a la campanya de
recollida de la Fundació Pere Tarrés. Txus Guinea, responsable de
la iniciativa, va afirmar ahir que
«l’esforç val la pena», perquè
nens en situacions difícils van poder explicar als companys de
classe que van tenir regals.

teixos drets, Fundesplai va engegar ahir la campanya #botaxlainfancia, que s’allargarà
fins al 10 de maig.
La idea és que els ciutadans
es facin una foto saltant o botant una pilota i la pengin a les
xarxes socials amb l’etiqueta
#botaxlainfancia. Cada bot serà
un euro aportat per les empreses col·laboradores, que, de
moment, són tres i s’han compromès a posar diners pels
12.000 primers. Els fons es des-

ELS MUSSOLS ENTREN A L’ESCOLA.

Veure sobrevolar un duc, un mussol
banyut, una òliba o una àliga estepària per sobre dels caps d’un grup d’escolars s’ha convertit en
un fet comú a les escoles del Solsonès, on s’està donant a conèixer als nens les aus rapinyaires autòctones i altres espècies en una prova pilot impulsada pel Zoo del Pirineu. FOTO: MAR MARTÍ / ACN

Mas recurre la querella
por el 9-N porque Gobierno
y Fiscalía lo «consintieron»
«No existió un mandato expreso». El presidente catalán,
Artur Mas; la vicepresidenta,
Joana Ortega, y la consellera
de Ensenyament, Irene Rigau,

han presentado recursos de
súplica ante la Sala Civil y Penal del TSJC contra su decisión
de admitir a trámite las querellas por el 9-N por su presun-

ta desobediencia a la prohibición marcada por el Tribunal Constitucional de celebrar
la consulta alternativa.
Los miembros del Govern
aducen que no existió «un
mandato expreso, concreto y
terminante» del TC y que tanto la Fiscalía como el Gobierno lo «consintieron», ya que
así se desprendería también
de sus declaraciones.
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TAMARA MORELL
MARE, 37 ANYS

Un grup de joves botant per la infància a Bellvitge, ahir.

tinaran a becar infants. Des de
Fundesplai van apuntar ahir
que «hi ha nens que a meitat de
curs han de deixar de menjar a
l’escola per situacions inesperades dels pares» i perquè els
ajuts de les administracions triguen a arribar. De forma paral·lela, la sol·licitud de beques

FUNDESPLAI

a Fundesplai s’ha multiplicat.
Per exemple, els ajuts per activitats d’estiu el 2014 van ser
4.500, un 45% més que el 2013.
«Demanem als responsables
polítics invertir en la infància.
Un país que no inverteix en els
nens és un país miop», va advertir el portaveu Josep Mª Valls.

Tamara Morell, mare de dos
nens de quatre i cinc anys,
va demanar ahir la col·laboració d’empreses i ciutadans en la campanya.
«Gràcies a una beca de
Fundesplai, a l’estiu, els
meus fills van tenir menjar,
van anar a museus i, fins i
tot, al Zoo, que és caríssim i
jo no el puc pagar», va
explicar. Ella i el seu marit
estan a l’atur des del 2012.

