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INMUNOLOGIA DE VALL D’HEBRON

c

PSOE?

estridències, sembla poc probable –per no
ble– que les eleccions primàries se celebrin
s europees, com vol Rubalcaba i comparteis principals organitzacions: l’andalusa
a catalana (el PSC de Navarro). Inquieta,
això, que als que provoquen el debat sobre
ratge els preocupi més el cap de cartell que
es que cal fer. Perquè, al final, el canvi ha
eafirmar una política més d’esquerres o
rar el suport perdut de les classes mitjanes
, sobre això, res de res. Un pronòstic: si,
oment, Rubalcaba es presenta a les primàant no tindrà ni Madina ni Patxi López.

Maurici Blancafort

AMICS DE LA GENT GRAN

c

Amics de la Gent Gran posa
un any més en marxa la seva campanya Roses contra l’oblit.
L’entitat preveu vendre més de
40.000 flors artificials. Els fons que es
recaptin es destinaran a projectes per
pal·liar la solitud de
la gent gran. VIURE

CINEASTA

Una ciutat de pel·lícula

c

ESPORTS

Pau Gasol

CULTURA
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La unitat d’immunologia
pediàtrica de Vall d’Hebron atén més de 700 nens afectats per immunodeficiències primàries de tota Espanya. Malalties rares que necessiten
diagnòstics precoços per evitar morts
prematures. PÀG. 33

Isabel Coixet
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DISSABTE, 20 ABRIL 2013

La inauguració del festival de
Cinema Espanyol de Màlaga
té un nom propi, Isabel Coixet,
que obre la secció oficial amb
la seva última pel·lícula, Ayer
no termina nunca. El certamen
arriba a la seva XVI edició
de la mà d’un director nou,
Juan Antonio Vigar. PÀGINA 42

El comunicòleg

L’entrenador –ara per ara–
del Reial Madrid. José Mourinho, que sembla enfadat amb
l’univers, dóna una altra lliçó
de periodisme i explica als
periodistes què haurien de
preguntar i què no. Cada
vegada sembla més clar que se
n’anirà l’any que ve. PÀGINA 56
ECONOMIA

L’arbitratge

Des de dijous, tots els inversors
que van comprar les anomenades accions preferents o deute
subordinat de les set caixes
que es van integrar a Bankia
podran provar d’anar a la via
de l’arbitratge per poder recuperar el que és seu. PÀGINA 62

PENSEM QUE...

L’N-II, sense camions

ir va ser el primer dia sense camions de gran

Arrenca avui el XVI Festival de Cinema Espanyol de
Màlaga, la secció oficial del qual
obre Ayer no termina nunca,
d’Isabel Coixet (53),
al capdavant d’una
generosa representació de propostes
cinematogràfiques
catalanes. PÀGINA 42

JUGADOR DE BÀSQUET

c

Los Angeles Lakers han
culminat l’objectiu i, malgrat la lesió d’una de les seves
estrelles, Kobe Bryant, lluitaran
en la lligueta final.
Van poder vèncer
als Houston Rockets gràcies a un
nou partit espectacular de Pau Gasol.

Pier Luigi Bersani

PARTIT DEMÒCRATA D’ITÀLIA

c

Ahir va fracassar de nou l’intent d’elegir president d’Itàlia, quedant patent la incapacitat
del líder del Partit Demòcrata
(PD), Bersani (61),
per gestionar el delicat moment polític i
el caos en què està
sumit el seu propi
partit. PÀGINA 10
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