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Accident d’un autocar
escolar. Un autocar amb 28

La UB aprova el nou
consorci amb el Clínic.

El Romea i la Villarroel
obren la temporada. El

Cloenda de la Tapa Solidària. El restaurant Arola

Retards per una avaria
al Peu del Funicular. Una

Jordi Socias mostra «el
que la gent no veu». Des

nens va perdre ahir el control a la Pl. Pau Vila i va xocar
contra una moto i un cotxe.
Cap infant va resultar ferit;
sí, la motorista, el conductor
del cotxe i un vianant.

L’acord preserva la titularitat dels béns de la Universitat, entre ells l’edifici de
l’hospital. El Clínic utilitzarà
com a identificació Hospital Universitari (UB).

Teatre Romea ho farà amb
Socràtes, de Mario Gas i
protagonitzat per Josep
Maria Pou. La Villarroel ho
farà amb Marits i mullers,
dirigida per Àlex Rigola.

va acollir ahir la cloenda de
la 4a edició de la iniciativa
Tapa Solidària que ha aconseguit recaptar un total de
25.000 euros per a infants
i mares vulnerables.

avaria en l’enclavament de
l’estació del Peu del Funicular va causar ahir retards de 10 minuts a les línies del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat.

d’ahir, el Palau de la Virreina acull una cinquantena
d’imatges del fotògraf Jordi Socias. Les fotografies
il·lustren una trajectòria de
més de 40 anys.

Els nous ajuts a nens en risc social
arribaran sols al 12% de necessitats
L’Ajuntament de Barcelona donarà prestacions mensuals de 100 euros a 7.500 menors de 16 anys en

situació de vulnerabilitat. Les entitats exigeixen uns ingressos mínims garantits a les famílies
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L’Ajuntament de Barcelona va
presentar ahir els nous ajuts de
100 euros al mes durant el 2015
per a infants en situació de vulnerabilitat, que arribaran a
7.500 menors de 16 anys.
Aquesta xifra reperesenta un
12% dels 60.474 nens pobres de
menys de 16 anys que hi ha a
la ciutat, segons l’indicador
Arope, que assenyala que la taxa de pobresa entre aquests infants és del 27%, segons va explicar ahir a 20minutos Mercè
Darnell, responsable de Programes i Serveis de Cáritas Diocesana de Barcelona.
El consistori destinarà 9,2
milions d’euros a aquests ajuts,
que seran per cobrir necessitats
bàsiques d’alimentació, higiene i material escolar. Es podran
sol·licitar als Centres de Serveis
Socials dels districtes, del 4 al 30
de març, i tindran caràcter retroactiu: les famílies obtindran
la quantitat de diners que els
correspondria des del gener.
La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports,
Maite Fandos, va explicar que
se’n beneficiaran els 6.398 nens
amb beca menjador, així com
altres que reuneixin els requisits, els mateixos que es demanen per obtenir una prestació
per dinar a l’escola: que la renda anual familiar no superi l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya del 2013
–5.975,8 euros per càpita–. Els
ajuts es faran efectius a través
de la targeta moneder Barcelona Solidària, posada en marxa per fer efectives les ajudes ali-

El TC da
amparo a
una madre
El Tribunal Constitucional ha otorgado el
amparo a una mujer
que dio a luz a una niña pese a que le había
sido implantado un
anticonceptivo en un
centro sanitario público de Badalona. La
niña ha sido reconocida con un 70% de discapacidad. Ahora, el
Tribunal Supremo valorará si la madre debe ser indemnizada
por la Generalitat. La
resolución del TC
anulas dos anteriores
del Supremo que rechazaron la reclamación de responsabilidad contra el Institut
Català de la Salut.

Comisaría de
Mossos y Urbana
A partir de mayo de
2016, los Mossos y la
Guàrdia Urbana compartirán una comisaría de recepción de
denuncias en el barrio
de la Barceloneta.

ALIANÇA PER L’EDUCACIÓ AL MENJADOR ESCOLAR. Fundesplai i Scolarest s’han aliat per oferir a les escoles un projecte educatiu pel temps del menjador escolar que tingui en compte la formació en valors i hàbits saludables. FOTO: FUNDESPLAI

«Cal una renda garantida»
Tant la responsable de Programes i Serveis de Cáritas Diocesana de Barcelona, Mercè Darnell, com el president de la FEDAIA,
Jaume Clupés, van reclamar ahir a la Generalitat de Catalunya
«una renda garantida per a la infància». «La resta són ajudes
fragmentades», va apuntar Darnell, que també va assenyalar
que «l’Ajuntament de Barcelona és sensible, però hi ha d’altres que no ho són tant». Per la seva banda, Clupés va afirmar
que «tot allò» que s’aporti als més necessitats, «benvingut sigui», però «els ajuts no haurien de ser temporals».

El responsable de Android y el fundador
de Facebook irán al Mobile World Congress
Generará 12.672 empleos y
436 millones de euros. El responsable del sistema operativo móvil Android de Google,
Sundar Pichai, será uno de los
ponentes estrella del Mobile

SEGUNDOS

World Congress 2015, al que
también acudirá por segunda edición consecutiva el fundador de Facebook, Mark
Zuckerberg, según GSMA, la
entidad organizadora.

El consejero delegado de
GSMA, John Hoffman, aseguró que la edición 2015, que
llenará de nuevo el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona
y parte del de Montjuïc con

mentàries de l’’Institut Municipal de Serveis Socials.
Aquestes prestacions, va recordar l’alcaldable del PSC, Jaume Collboni, són fruit de
l’acord per a l’aprovació dels
pressupostos. Collboni, però va
afirmar que s’haurien d’haver
presentat d’una altra manera:
«Demanem que es reconeixin
els drets i ells reparteixen xecs».

Des de Càritas, Darnell va
considerar que les prestacions
«haurien d’arribar a més gent»
necessitada, mentre que Jaume
Clupés, president de la Federació d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), va afirmar
que són «un primer pas», però
que caldrien «ajuts per a habitatge i despesa energètica».

eventos paralelos entre el 2 y
el 5 de marzo, supondrá un
nuevo récord histórico para el
certamen. La organización
prevé para este congreso más
de 90.000 asistentes, casi
2.000 expositores, 4.000 periodistas y analistas y 160 delegaciones gubernamentales:
«Será el más grande y el mejor», afirmó Hoffman.

De hecho, se calcula que el
Mobile World Congress 2015
generará un impacto económico en Barcelona de 436 millones de euros y prevé la creación de 12.672 empleos, unas
cifras que superan las del año
pasado: 397 millones y 7.200
puestos de trabajo. También
se calcula que habrá 5.000 visitantes más que en 2014.

Atención privada
en el Clínic
El conseller de Salut,
Boi Ruiz, confirmó ayer
que 561 profesionales
sanitarios contratados
por el Hospital Clínic
«prestaron servicios a
pacientes de Barnaclínic, de titularidad privada, durante 2013».

Muere embestido
por un autobús
Un peatón falleció
ayer de madrugada al
ser atropellado por un
autobús nocturno en
la Gran Via con Muntaner.

Institut Guttmann
en la Sagrera
El Institut Guttmann
iniciará este año las
obras de su nuevo
centro de neurorrehabilitación de la Sagrera. Actualmente está
ubicado en Badalona.

