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Presó per a un propietari per ‘mobbing’. L’Au-

Apadrinament de documents de la UB. La Univer-

Acció veïnal ‘Fem Rambla’ del Poblenou. La Fe-

Melcior Font, figura
dreuenca. L’historia

diència ha fixat en dos anys
de presó la pena pel propietari d’un immoble del barri
del Clot per assetjament
immobiliari a una inquilina
durant més de 20 anys.

sitat de Barcelona (UB) ha
engegat la iniciativa Apadrina un document. Busca
aconseguir recursos per finançar la restauració de
joies de la biblioteca.

deració d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona
(Favb) ha qualificat el procés participatiu veïnal Fem
Rambla del barris del Poblenou com a «exemplar».

Joan Pallarès imparte
conferència Melcior F
periodista, poeta, escrip
traductor i assessor lite
andreuenc a la Bibliot
Ignasi Iglesias (19.00 h

SEGUND

Habrá
mejoras
en el CIE

ura les urgències dels
amb serveis retallats

agut un mort. Les esperes arriben a les 14 hores amb l’augment

fensor del Pacient atribueix desenes de defuncions a la ‘tissorada’

tària de cocat d’inferGascón. És
nitzatiu que
sistencial»,
cs de feina
cada any».
uts tancats,
tal del Mar
És aquí on
da alguns
r d’esperar
s’ha hagut
el vestíbul

Izpisúa dimiteix per falta de fons
El director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona,
Juan Carlos Izpisúa, ha dimitit per la manca de suport econòmic i
financer. L’Estat i la Generalitat es van afanyar a negar ahir les retallades pressupostàries (tot i que els comptes catalans mostren un
descens del 16,8%) i a atribuir la marxa al canvi de model que s’aplicarà al centre, creat el 2004 per investigar amb cèl·lules mare. Izpisúa és el propietari intel·lectual de 18 dels 21 projectes que es duen
a terme al CMRB. Ángel Raya serà el nou director del centre.

Pacient sosté en la seva
memòria anual que l’any pas-

pera quirúrgica i 130 dies de retard mitjà. La majoria de quei-

100.000 habitants (el llindar és
de 109), el triple que fa una setmana. La pandèmia s’ha
avançat una setmana respecte el 2013. Dels 43 casos greus
registrats fins ara, la majoria
evoluciona favorablement i Salut destaca que el 75% no estaven vacunats i que pràcticament tots tenien factors de risc,
com problemes cardiovasculars o respiratoris o tenir una
edat avançada.Una de les excepcions és una dona de 93

Dos jueces que es
supervisando el Ce
de Internamiento p
Extranjeros (CIE) d
Zona Franca exige
mejora de las cond
nes de vida de los in
nos. Piden que se
plíe el horario y se
minen las mampa
en las visitas, así co
la mejora de las duc
y váteres. El Gobie
aprobará un proto
antisuicidios y cam
rá el nombre de
CIE. La Defensora
Pueblo reclama la
jora de la asistencia
cial y sanitaria. El a
de, Xavier Trias, p
una reunión con la
legada del Gobie

Posible huelga
indefinida en T

La asamblea de tra
jadores de TV3 pro
ne hacer una hu
indefinida a partir d
de febrero. Las para
parciales de este ju
y viernes han qued
desconvocadas.

Uso de gas en e
Port de Barcelo

El Port y Gas Nat
han firmado un con
nio para impulsa
uso de gas natura
mo combustible e
recinto portuario.

Estafa con

