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Els demòcrates
comencen el seu al·legat
contra Donald Trump
L’acusen d’«incitar a la insurrecció»
EFE

Els legisladors demòcrates de la
Cambra Baixa dels Estats Units
que actuen com fiscals en el
segon judici polític a Donald
Trump van començar ahir el
seu al·legat formal contra l’expresident per la seva responsabilitat en l’assalt al Capitoli del
passat 6 de gener, que va deixar
cinc morts. En la segona jornada del conegut en anglès com
a impeachment, l’equip de nou
fiscals demòcrates va iniciar els
seus arguments sobre per què
el Senat hauria de condemnar
Trump del càrrec polític que
enfronta, el d’«incitar una insurrecció» dels seus seguidors.

El congressista Jamie Raskin,
el demòcrata que lidera l’acusació, va assegurar que una vegada que aquest dimarts es va
resoldre el tema de la constitucionalitat del procés, «el Senat
està exercint el seu poder jurisdiccional» de processar Trump
i evitar amb la seva condemna
que futurs presidents segueixin
el seu exemple i repeteixin unes
accions que l’ara exgovernant
considera «apropiades». Els
«fiscals» planegen projectar al
Senat imatges de seguretat del
Capitoli que fins ara no s’havien fet públiques, i que mostren
l’«extrema violència» que van
emprar els seguidors de Trump.

SALUT

Primera teràpia gènica i
pública per a la leucèmia
L’Hospital Clínic de Barcelona
ha aconseguit l’autorització
d’ús per part de l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS)
per al CAR-T ARI-0001, una
immunoteràpia capdavantera
per a persones amb leucèmia
limfoblàstica aguda i resistents
als altres tractaments. La indicació és per a majors de 25 anys.
El Clínic ha pogut desenvolupar
aquest CAR-T gràcies al projecte impulsat per l’Ari, una noia
que va esperonar l’hospital en

la investigació de les teràpies
cel·lulars abans de morir l’any
2016. El seu projecte, que va
començar amb un concert de
Love of Lesbian, va acabar recaptant 1.300.000 euros. I un
altre milió més es va aconseguir
amb beques d’investigació. És
un tractament públic i en l’assaig, amb 58 pacients que tenien una esperança de vida de
poques setmanes, el 69% continuaven vius al cap d’un any i
el 47%, sense la malaltia.

Un consorci invertirà
per crear «la cadena
de valor completa» de
les bateries a Espanya

El jutge crida a declarar
Bárcenas en la seva
investigació de la caixa B
Santiago Pedraz vol que ratifiqui la confessió que va remetre a la Fiscalia
sobre les donacions d’empresaris a la formació a canvi d’adjudicacions
ACN

EFE

El jutge de l’Audiència Nacional
Santiago Pedraz ha cridat a declarar a Luis Bárcenas com a imputat el pròxim dilluns a la causa
en què investiga si les donacions
a la caixa B del PP tenien caràcter
finalista en forma d’adjudicacions públiques o favors a través
d’administracions governades
pel partit. Segons ha avançat la
Sexta i han confirmat a Efe fonts
jurídiques, Pedraz l’ha citat dilluns a les 10.30 després que se
li donés trasllat de la carta en
què l’extresorer manifestava a
la Fiscalia Anticorrupció la seva
«voluntat» de col·laborar amb
la Justícia, tant en la causa de
la caixa B que s’està jutjant des
d’aquesta setmana com en altres
que afecten el PP, com és aquesta
peça separada de la investigació
principal sobre la comptabilitat
opaca d’aquest partit. Pedraz,
que fins fa uns mesos dirigia el
Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional, va
prendre les regnes d’aquest cas
després de la sortida de jutge José
de la Mata i ser nomenat titular
de Jutjat Central d’Instrucció número 5.
Una de les seves primeres actuacions en aquesta causa va ser
dirigir-se al seu company Manuel García Castelló, instructor

Bàrcenas en la primera sessió del judici dilluns passat.

del cas Villarejo, per demanar-li
totes les proves que afecten l’extresorer i que han estat recollides
a diferents imputats en el cas
Kitchen, entre ells a l’ex-xòfer de
Bárcenas o a l’ex-número 2 d’Interior Francisco Martínez. Ho
feia a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que és «d’interès per a l’avanç i desenvolupament de la instrucció» d’aquesta
causa «disposar dels documents
que el Jutjat Central d’Instrucció
número 6 hagués obtingut en el
marc de la investigació que porta

a terme sobre la sostracció de documents a Luis Bárcenas i al seu
entorn familiar» en el marc de la
peça Kitchen, la número 7 del cas
Villarejo. El jutge va reclamar els
«fragments de les declaracions»
en seu judicial de l’excomissari
Enrique García Castaño, de l’excomissari José Manuel Villarejo i
de l’ex-xòfer de Bárcenas Sergio
Rius «que refereixen l’existència
de documents que guardava o
tingués a la seva disposició Luis
Bárcenas directament o a través
de tercers».

El grup d’empreses aliat sota
el consorci Battchain invertirà
1.200 milions d’euros per crear
la cadena de valor completa de
les bateries a Espanya, des de
l’extracció de matèries primeres fins al reciclatge final. Els
projectes es relacionen amb
l’automoció. Battchain calcula
que a l’entorn d’aquestes iniciatives es poden crear més de
1.700 llocs de treball directes i
12.000 indirectes, i assolir una
xifra de negoci de 2.400 milions d’euros el 2030. També
preveu eliminar 1,5 milions de
tones de CO2 cada any. El consorci està coordinat per EIT
InnoEnergy, una de les principals acceleradores d’Europa
en energia sostenible. La demanda acumulada de bateries
a Espanya assolirà els 75GWh
d’aquí al 2030.

La princesa Leonor
estudiarà Batxillerat al
Regne Unit
La Casa Reial ha anunciat que
la princesa Leonor estudiarà
el Batxillerat Internacional al
UWC Atlantic College de Gales, al Regne Unit. La incorporació a l’institut està prevista
entre finals d’agost i setembre
i Leonor residirà al centre en
règim d’internat, com la resta
d’alumnes. La Zarzuela afirma
que la despesa – 76.453 euros anuals– anirà a càrrec del
pressupost assignat a la Casa
Reial.
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Maduixes i cava Cossetània Rosat

Portar la bona sort a
taula per l’Any Nou xinès

Castell d’Or ens proposa unir el cava Cossetània Rosat amb maduixes, una combinació
fresca i afrodisíaca perfecta per Sant Valentí.

ENRIC SALA - la Canonja

La festivitat està plena de plats que simbolitzen bons propòsits

El lloc ideal per adquirir i
emportar-se els calçots cuits i
la salsa d’estil casolà. Poder fer
una autèntica calçotada gaudint
del producte i la salsa sense
preocupar-se de la seva elaboració. També es poden
adquirir frescos durant tota la setmana; i disposen també
de salsa pels calçots tipus casolana. És una agrobotiga
on trobareu vi, oli, fruita i verdura i altres productes de
qualitat i proximitat.

Enric Sala
35 anys
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Demà se celebra l’Any Nou xinès. I com tota festivitat, aquesta va acompanyada de tota una
sèrie d’aliments i plats que en
són característics. Molts d’ells
tenen un simbolisme concret
o un nom, la sonoritat del qual
recorda a altres paraules en xinès que fan referència a desitjos
per a la nova etapa que comença. Un pla interessant per demà
al vespre o per al cap de setmana és demanar alguna d’aquestes propostes a un restaurant
i degustar-les a casa. Si som

destres a la cuina i ens agrada
experimentar, podem provar de
fer-les nosaltres mateixos.
Un dels bàsics que no falta a
taula és el peix. Se serveix sencer i no es menja ni el cap ni la
cua, que es deixen fins a l’endemà com a símbol d’abundància.
Cada província té la seva pròpia
recepta. A Guangdong, al sud
de la Xina, el serveixen amb
oli de soja i sèsam i cobert amb
gingebre, bitxo i ceba.
Algunes de les elaboracions
xineses més conegudes com els
rotlles de primavera o els dum-

Es diu que com més dumplings es mengen més diners es reben.

plings tampoc falten. Aquests
últims simbolitzen riquesa i es
diu que, com més se’n mengen,
més diners es rebran al llarg
de l’any. El pollastre és un altre
dels infal·libles. Per Any Nou
es presenta sencer a taula, amb
el cap i les potes lligades per a
simbolitzar la unió i el renaixe-

ment i es prepara en un brou o
al vapor.
Els cítrics tampoc hi falten.
I és que taronja en xinès sona
com la paraula or, mandarina
és homòfona de sort i pomelo,
abundància. Tres desitjos a demanar al nou any i tres fruites
de temporada.

