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Maurici Blancafort

La unitat d’immunologia
pediàtrica de Vall d’He-

bron atén més de 700 nens afec-
tats per immunodeficiències pri-
màries de tota Es-
panya. Malalties ra-
res que necessiten
diagnòstics preco-
ços per evitar morts
prematures. PÀG. 33

Pere Soler

Ahir va fracassar de nou l’in-
tent d’elegir president d’Ità-

lia, quedant patent la incapacitat
del líder del Partit Demòcrata
(PD), Bersani (61),
per gestionar el deli-
cat moment polític i
el caos en què està
sumit el seu propi
partit. PÀGINA 10

PARTIT DEMÒCRATA D’ITÀLIA
Pier Luigi Bersani

Los Angeles Lakers han
culminat l’objectiu i, mal-

grat la lesió d’una de les seves
estrelles, Kobe Bryant, lluitaran
en la lligueta final.
Van poder vèncer
als Houston Roc-
kets gràcies a un
nou partit especta-
cular de Pau Gasol.

JUGADOR DE BÀSQUET
Pau Gasol

Arrenca avui el XVI Festi-
val de Cinema Espanyol de

Màlaga, la secció oficial del qual
obre Ayer no termina nunca,
d’Isabel Coixet (53),
al capdavant d’una
generosa represen-
tació de propostes
cinematogràfiques
catalanes. PÀGINA 42

CINEASTA
Isabel Coixet

Amics de la Gent Gran posa
un any més en marxa la se-

va campanya Roses contra l’oblit.
L’entitat preveu vendre més de
40.000 flors artifi-
cials. Els fons que es
recaptin es destina-
ran a projectes per
pal·liar la solitud de
la gent gran. VIURE

AMICS DE LA GENT GRAN
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Una gran notícia
Els set membres de la família
francesa segrestats per un
grup armat islamista al nord
del Camerun han estat alliberats
sans i estalvis. PÀGINA 12

POLÍTICA

Contra el crim
El ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, i el seu homò-
leg francès, Manuel Valls, van
mantenir ahir una trobada
al Pertús i es van felicitar de
l’èxit de la lluita conjunta con-
tra el crim organitzat. PÀGINA 18

EDITORIALS

Els temes del dia
La reforma de l’avinguda Diago-
nal de Barcelona; i les protestes
que s’estenen per les universi-
tats públiques catalanes. PÀG. 22

OPINIÓ

La tinta, la sang
Remei Margarit –es nota pel
seu estil– estima la lletra
impresa. Els llibres, els diaris.
Però no l’hi posem fàcil, com
a tantes d’altres persones: “En
els darrers temps, es necessita
un cert valor per llegir els diaris,
fins i tot fullejar les portades es
fa difícil, per dir-ho suaument.
Fraus, enganys, corrupcions,
empreses que fan fallida, desno-
naments, imputacions de perso-
natges públics, i per acabar-ho
d’adobar, algun país nuclearitzat
brandant amenaces ferotges. Tot
això minva la moral”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Un senyor fotògraf
Emilio Morenatti, de l’agència
Associated Press, és el guanya-
dor de la trenta-unena edició
dels premis de periodisme
Ortega y Gasset en la categoria
de fotografia. PÀGINA 35

CULTURA

Una ciutat de pel·lícula
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

ESPORTS

El comunicòleg
L’entrenador –ara per ara–
del Reial Madrid. José Mouri-
nho, 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 anomena-
des 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 recu-
perar el que és seu. PÀGINA 62

c

M ALGRAT l’enorme soroll intern dels úl-
tims dies al PSOE –de l’enrenou no se
n’escapa cap dels partits grans i, com
a exemples, també hi ha el PP i CiU–,

ha calgut una frase críptica del diputat Eduardo Ma-
dina, un presumpte aspirant al lideratge de Rubalcaba,
perquè es torni a posar sobre la taula el debat sobre el
relleu del secretari general i la pretesa necessitat de pre-
cipitar les primàries en el partit. En part és lògic que es
produeixi aquest debat: disset mesos després de les elec-
cions generals, el Govern del PP ofereix signes de cansa-
ment polític en algunes àrees i els electors castiguen
severament la seva política de retallades econòmiques
i les nul·les expectatives de creació d’ocupació. Tot i
així, a diferència d’altres moments, el principal partit
de l’oposició no rendibilitza aquest desgast polític, del
qual acaben traient profit formacions molt més petites
i allunyades dels ressorts del poder, com ara IU i UPyD.

Malgrat les estridències, sembla poc probable –per no
dir impossible– que les eleccions primàries se celebrin
abans de les europees, com vol Rubalcaba i compartei-
xen les dues principals organitzacions: l’andalusa
(Griñán) i la catalana (el PSC de Navarro). Inquieta,
no obstant això, que als que provoquen el debat sobre
un nou lideratge els preocupi més el cap de cartell que
les polítiques que cal fer. Perquè, al final, el canvi ha
de ser per reafirmar una política més d’esquerres o
per recuperar el suport perdut de les classes mitjanes
i urbanes. I, sobre això, res de res. Un pronòstic: si,
arribat el moment, Rubalcaba es presenta a les primà-
ries, al davant no tindrà ni Madina ni Patxi López.
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L’N-II, sense camions

c

L’últim record de Spanair

Vilafranca inunda
deverdLondres

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 88

PENSEM QUE...

Ahir va ser el primer dia sense camions de gran
tonatge a l’N-II al seu pas per les comarques de
Girona. Es calcula que van deixar de circular per

aquesta carretera entre les 0.00 i el migdia al voltant
de 1.700 camions, la qual cosa dóna una idea del trànsit
intens pesant que suporta aquesta via. No en va, l’alta
sinistralitat que registra –segons el Govern, és la segona
carretera amb més accidents de tot l’Estat– ha provocat
protestes insistents d’usuaris i dels veïns de la zona. Com
tota mesura d’aquestes característiques, sempre hi ha
col·lectius que en resulten perjudicats. En aquest cas, els
camioners autònoms, que han de pagar el peatge, encara
que se’ls hagi rebaixat la quantia, i alguns negocis com ara
els restaurants a peu de carretera. Però en general és una
bona notícia per a la zona. Tanmateix, no és la solució
definitiva. Està clar que el Ministeri de Foment haurà de
culminar el desdoblament dels 81 quilòmetres pendents
o bé buscar alguna alternativa de millora d’aquesta via.

Una rosaper
nooblidar
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M és d’un any després de deixar de volar, Spa-
nair continua on era. La marca i el que va ser
el seu lema comercial –“Spanair, la de tots”–

encara corona la façana de la seu que va tenir en l’etapa
catalana, en un edifici de vidres enfosquits situat a la
plaça Europa, a l’Hospitalet del Llobregat. Els avions
van tornar a mans de les empreses propietàries, i els
taulells de l’aeroport van ser substituïts pels d’altres com-
panyies. Però l’empresa, en procés de liquidació després
de declarar concurs de creditors a finals de gener del
2012, òbviament no pot fer front al cost de retirar el
cartell del terrat de l’edifici. No obstant això, de camí a
l’aeroport des del centre de la ciutat, molts dels que van
ser treballadors de l’aerolínia pateixen la seva presència
cada vegada que passen per l’antiga seu. Després de
viure mesos frenètics d’activitat per reestructurar la
companyia i intentar fer-la rendible, l’antiga seu conti-
nua encara buida, a la recerca d’un nou llogater.

La solitud pot ser cruel.
També la crisi, que conver-
teix les persones grans,
massa vegades, en les
víctimes d’un oblit dolorós
i silenciós. Com lluitar con-
tra això? Simplement amb
companyia, amb uns minuts
d’afecte i, a Sant Jordi,
també amb una rosa. Amics
de la Gent Gran ho sap.

Busca candidat el PSOE?
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Els Castellers
de Vilafranca
s’exhibeixen
davant el
Tower Bridge,
a Londres, on
actuaran aquest
cap de setmana.

EI web de

FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut,
el relat dels partits d’avui
Barça-Llevant i Madrid-Betis.

INFOWEB
El sexe a la romana i la
tragèdia de Boston, el més vist.

XAT TV
“Seria un honor defensar
els colors de Catalunya, igual
que ho va ser amb Espanya”,
va declarar l’exseleccionadora
de sincronitzada Anna Tarrés.

#DfinD
Plans per al cap de setmana.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

179285
816000
2553 €
226 cm2 - 20%

20/04/2013
LA SEGUNDA
2


