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L’hospital Clínic i la fun
dació BBVA han posat en

marxa un portal d’informació
segura i fiable sobre salut. És una
aposta a favor d’uns
pacients ben infor
mats, a través dels
millors professio
nals, i encontrade la
confusió. PÀGINA 30

LA SEGONA

Els joves contra les armes

L’amod’unrifleAR15aNovaYorkvadecidir
destruirlodavant lescàmeresensolidaritat
amblesvíctimesdelamatançaenl’institut
ParklanddeFlorida,almateixtempsqueuna

entitatesportivadeMissouridecidiasortejarneunaltreper
recaptarfonsperalesvíctimesdel’assalt,enelqualvanmo
rirdissetpersones.Aquestrifleéselquevautilitzar l’assassí,
unjovede19anysquemilitavaenungrupderacistesblancs.
Larelacióqueelsnordamericanstenenambl’armament

ésterriblementcomplexa.Lasegonaesmenadelaseva
Constitucióreculleldretaposseirarmesdefoc, laqualcosa
constitueixunmurdifícildefercaurepercontrolarnela
venda.ElsEstatsUnitstenenalseuterritorigairebélameitat
d’armesenmansdecivilsdelplaneta.Moltsciutadans
d’aquestpaísconsiderenquelacapacitatdedefensarse
formapartdelesseves llibertats,encaraquecadavegadasón
méselsquicomencenaveureeldisbaratquesuposaquehi
hagimésarmeries(55.000)queoficinesdecorreus.N’hiha

prouambtenir21anys,unallicènciadeconduir iomplir
unbreuformulariperadquirirunfuselld’assalt.
LatragèdiadeFloridaestàgenerantunamobilització

entreelsestudiantscommaiabansnos’haviaconegutalpaís
contralavendaindiscriminada.L’acted’homenatgeales
víctimesesvaconvertirenunmítingafavordelcontrol i
contraelspolíticsquerebendinersdel’AssociacióNacional
delRifleperalessevescampanyes.El24demarçestàconvo
cadaunagranmanifestacióaWashington,queprometser
històrica.Elpaperdels jovesestàsentextraordinàriament
rellevant, finsalpuntqueDonaldTrumpvadecidirreunir
seambunarepresentaciód’estudiantsdeParkland,sobretot
desprésquesortísa laFoxper criticardurament l’FBI(que
l’investigapelcasRussiagate)
pernohavercontrolat l’assassí
deFlorida,enllocdemostrar
lasevasolidaritatambels fami
liarsdelesvíctimes.
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L’Institut Metropolità del
Taxi (IMET) ha elaborat

un reglament per limitar l’acti
vitat dels vehicles turístics amb
conductor que con
tribuirà, juntament
amb altres mesures,
a assegurar la pau
social al sector du
rant elMobile. VIURE
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El Col∙legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) obre

fins al 7 d’abril una exposició
que repassa el treball dels arqui
tectes Óscar Tus
quets i Lluís Clotet,
que durant anys
van formar un
equip molt produc
tiu. PÀGINA 38
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Amb l’objectiu de no aug
mentar d’aforament i sí de

qualitativarietat,elFestivalCruïlla
afronta una nova edició amb un
brillant cartell amb
noms com Jack
White, David Byrne,
Gilberto Gil, The
Roots o Prophets of
Rage.PÀGINA39
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La situació en la qual es
troben els inquilins d’una

finca del barri de Vallcarca que
resideixen en uns habitatges
deteriorats i sense
manteniment no és
admissible, sobretot
per tractarse d’un
edifici de propietat
municipal. VIURE
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La brossa
va per barris
L’Ajuntament de Barcelona
considera que el sistema de
selecció i recollida d’escom
braries porta a porta s’ha
implantat al centre històric
de Sarrià “amb normalitat”,
però el desplegament infor
matiu no ha resultat sufi
cient, la qual cosa obligarà
a mantenir i ampliar les cam
panyes de sensibilització.

Tardà, l’amic de tots Retirada inútil a Arco

No aconsegueix últimament el veterà Joan Tardà
travessar el pati del Congrés, sempre corrent cap
al ple o alguna comissió, sense que l’aturi algun

vell conegut per vendreli la seva moto, malgrat les dis
crepàncies polítiques. El sempre afectuós amb tots por
taveu d’ERC va topar així fa uns dies amb l’exministre
JoséManuel GarcíaMargallo, que va aprofitar per rega
larli un exemplar del seu últim llibre. I l’hi va dedicar:
“A un bon amic i digne adversari, amb afecte”. Aquest
dimarts a la nit també s’afanyava Tardà pel pati de la
Cambra Baixa quan va escoltar que el cridaven a crits:
“Joan! Joan!”. Aquesta vegada era Diego López Garrido,
exsecretari d’Estat per a la UE, que va aprofitar per
lliurarli una invitació per a la presentació del seu últim
llibre, Lecciones de Derecho Constitucional de España
y de la Unión Europea. Un acte que se celebrarà el mes
que ve al Congrés i en què hi ha prevista la intervenció
del president del Tribunal Constitucional.

La polèmica ha esclatat a la fira d’art Arco deMadrid
per la petició d’Ifema, entitat responsable del re
cinte, de retirar l’obra de l’artista Santiago Sierra en

la qualmostrava comapresos polítics Oriol Junqueras i
els Jordis. Sens dubte, l’univers de la creació artística és un
espai fonamental per obrir camí en el diàleg i en la capaci
tat d’expressió humana i ha d’estar presidit per la lliber
tat. L’únic límit és el respecte a la resta de drets fonamen
tals. En aquest sentit, la retirada de la peça de Santiago
Sierra –la primera vegada que passa una cosa així a Arco–
té una doble lectura. La primera és el poder –almenys, així
l’hi atribueixen– que encaramanté l’obra d’art, un art viu
capaç d’alterar les agendes polítiques. La segona és que
qualsevol censura d’una obra té en els temps actuals
l’efecte contrari al buscat: en elmónde la hiperinforma
ció, contribueix amagnificar i fer arribar a tothompeces
que podrien haver quedat en anècdotes vistoses. Un bu
merang paradoxal que es repeteix una vegada i una altra.
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L’actor Ashton
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INTERNACIONAL

Europa es germanitza
Cada vegada és més normal
trobarse amb cognoms ale
manys entre les altes instàncies
burocràtiques de la Unió Euro
pea, un poder aconseguit gràci
es a la feina fosca però efectiva
de la cancellera AngelaMerkel,
que amb prou feines ha trobat
resistència al seu camí. PÀGINA 5

POLÍTICA

La CUP retalla despeses
La pèrdua de diputats ha reta
llat els ingressos de la formació
independentista. PÀGINA 14

EDITORIALS

Els temes del dia
El projecte del president fran
cès EmmanuelMacron per
modificar la legislació sobre
immigració, i la sentència del
Tribunal Suprem que anul∙la
la concessió de la gestió de
l’empresa pública Aigües Ter
Llobregat a un consorci liderat
per Acciona. PÀGINA 22
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Paraules en femení
Laura Freixas s’afegeix al debat
obert sobre la conveniència
de feminitzar el terme portaveu
al Parlament: “La pràctica par
lamentària de portes endins,
almenys d’alguns grups (m’ho
explica una amiga, exdiputada
socialista), és dir portavoza.
No existeix, ens repliquen.
Bé, tampoc no existiamodisto,
i el va acceptar la RAE. Com va
ser això, per cert?”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Dièsel i ictus
Un estudi vincula les partícules
emeses pels motors dièsel amb
un risc més gran de patir ictus
en les persones afectades per
arterioesclerosi. PÀGINA 31

CULTURA

De l’iPhone al cinema
La Berlinale va acollir ahir
Unsane, l’últim treball del guar
donat Steven Soderbergh, que
ha rodat tota la pel∙lícula mit
jançant telèfons mòbils amb la
intenció declarada –i aconsegui
da– de “no ser subtil”. PÀGINA 37

ESPORTS

La suplència més cara
El Barça avança amb pas ferm
en totes les competicions, en
cadenant bones actuacions de
totes les seves estrelles tret
d’una, el francès Ousmane
Dembélé, que amb prou feines
sumaminuts després d’enca
denar diverses lesions que l’han
deixat a la banqueta en espera
d’una oportunitat per demos
trar la seva vàlua. PÀGINA 47

ECONOMIA

KFC té un bon pollastre
La cadena demenjar ràpid Ken
tucky Fried Chicken ha hagut
de tancar més de 700 locals al
Regne Unit pels problemes
que ha causat el canvi en l’em
presa de distribució de la seva
principal matèria primera: la
carn de pollastre. PÀGINA 60


