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França
El president francès, Nicolas
Sarkozy, admet en una roda de
premsa que va subestimar la cri-
si tunisiana i promet un paquet
d’ajudes d’emergència. P. 19

IRAQ

Nou atac contra peregrins
xiïtes a la ciutat de Karbala

4Dos atemptats als afores de
Karbala, al centre del país,

deixen setze morts i desenes de fe-
rits. Les explosions tenen lloc en
una zona molt concorreguda i forta-
ment vigilada durant un pelegrinat-
ge xiïta, quatre dies després d’un
atac doble semblant amb 45 vícti-
mes. La primera bomba explota en
un aparcament i mata fins a sis per-
sones. Deu persones més moren per
l’altre atac, al nord de la ciutat.

TUNÍSIA

França obre una investigació
sobre els béns de Ben Ali

5La justícia francesa ha comen-
çat una investigació sobre el

capital i propietats que l’expresi-
dent de Tunísia, Ben Ali, té al país.
Segons diferents organitzacions no
governamentals, la seva fortuna po-
dria rondar els 5.000 milions de dò-
lars. A Tunísia, les manifestacions
continuen a la capital i, durant ja
dos dies consecutius, milers de ma-
nifestants s’han saltat el toc de que-
da per protestar davant del Govern.

EL MEU DESPERTADOR és l’iPhone. Apro-
fitaré que ja el tinc a la mà per llegir les prime-
res piulades del dia. Esmorzaré amb la famí-
lia i portaré el nen a l’escola. A la nena no, que
fins la setmana que ve no comença la guarde-
ria. En acabat aniré a fer unes quantes pisci-
nes i després, cap a la redacció de l’ACN.

En arribar fullejaré els diaris en paper i
després, a quarts de dotze, em reuniré amb els
caps de secció per planificar el dia. Seguiré la
roda de premsa dels acords de Govern pel ca-
nal 3/24 i marxaré a dinar amb el director
d’un diari client nostre. Al migdia acostumo a
tenir dinars de feina, com aquest d’avui. Tor-
naré a la redacció i prepararé el guió d’un ac-
te que modero i presento aquesta tarda al

MACBA. L’hem organitzat des de l’agència
per presentar la nostra web de continguts en
anglès Catalan News Agency, i anirà acompa-
nyat d’una taula rodona amb diverses perso-
nalitats com Jordi Pujol, Ferran Soriano o
Benedetta Tagliabue. A la mateixa hora hau-
ria de ser al programa 59 segons, però com que
se solapava amb l’acte, he hagut de dir que no
hi podia anar. En acabar la presentació aniré
a sopar amb la gent de l’equip que ha col·labo-
rat a muntar aquest esdeveniment. Comenta-
rem la jugada i després tornaré cap a casa.
Quan hi arribi, tothom ja estarà dormint, ai-
xí que serà el moment més tranquil del dia, i
ho aprofitaré per penjar algun apunt al meu
blog i per navegar una hora per internet.

BÈLGICA

Human Rights Watch fa un
toc d’alerta a la Unió Europea

7L’informe del 2011 de Human
Rights Watch considera que la

Unió Europea és massa permissiva
amb els règims repressius respecte
als drets humans. Segons l’ONG, les
paraules diàleg i cooperació són ma-
sa sovint una excusa per no fer res
sobre els drets humans. Posen com
a exemple la poca pressió que ha fet
la UE a l’Uzbekistan i el Turkmenis-
tan perquè no permetin l’accés de
més armament a l’Afganistan.

ESTATS UNITS

Rahm Emanuel no podrà
ser alcalde de Chicago

8Un tribunal de l’Estat d’Illi-
nois ha rebutjat la petició de

candidatura a l’alcaldia de Rahm
Emanuel perquè fa menys d’un any
que viu a la ciutat. Emanuel va aban-
donar la Casa Blanca el passat se-
tembre per presentar-se als comicis
del proper febrer i una enquesta del
Chicago Tribune li augurava un lide-
ratge còmode. La decisió del tribu-
nal representa un cop dur per a l’ex-
cap del gabinet personal d’Obama.

LÍBAN

Un militant de Hezbol·lah
podria ser el cap del govern

6Un empresari mulitmilionari
libanès militant de Hezbol·lah

podria ser el pròxim líder del govern
libanès. Najib Mikati ja ha guanyat
el suport de 65 dels 128 membres de
la Cambra de Diputats i “no creu
que desafiï ningú amb la seva can-
didatura”, tot i que hi ha informa-
cions que apunten que el moviment
de Hezbol·lah podria estar darrere
de la mort del pare de l’actual pri-
mer ministre, Saad Hariri, el 2005.

eldiaquem’espera
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Rússia
Un atac suïcida a l’aeroport més
gran de Moscou deixa més de 34
morts i 168 ferits. El president
rus, Dimitri Medvédev, condem-
na l’atac terrorista, decreta aler-
ta màxima i avisa que “els res-
ponsables seran castigats”. P. 16
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Palestina
El president palestí, Mahmud Abbas, nega haver fet concessions a Is-
rael per negociar i denuncia que la filtració d’Al-Jazira l’ha fet de “for-
ma deliberada” l’Estat d’Israel. Està previst que Al-Jazira publiqui amb
comptagotes més revelacions dels papers palestins. P. 18
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Un iraquià al costat de l’autobús
afectat per l’atemptat. K. ABBAS / EFE

SAÜL

GORDILLO

El director de l’Agencia Catalana de
Notícies es lleva amb el Twitter

i se’n va a dormir amb el blog

tovallonsnegres

El ‘bunga-bunga’

EMPAR MOLINER
ESCRIPTORA

Llegíem ahir que la popularitat de Silvio
Berlusconi no ha baixat gaire després que
es van sabent detalls de les festes que fe-
ia a Villa Certosa. La prostituta Rubi Tren-
cacors, oriünda del Marroc (aquesta que
surt a les fotos amb una ampolla de xam-
pany al costat, no sabem si per a consum
propi), ha dit que hi va anar més d’un cop.
I que quan hi va anar va mantenir relaci-
ons sexuals amb el polític. I que quan va
mantenir relacions amb el polític, era me-
nor d’edat.

És cert que té menys de vint anys i sem-
bla que en tingui trenta-set, però això no és
excusa. La noia, això sí, diu que no va rebre
cèntims a canvi del sexe que va oferir-li, pe-
rò que l’home, agraït i commogut per tanta
generositat, la va ajudar (amb cèntims) en
la seva vida trafegosa. Ell ho nega tot. Diu

que la Rubi i les seves amigues anaven a les
festes, sí, però que no hi anaven per man-
tenir relacions sexuals. Hi anaven per diver-
tir-se.

És poc honorable que Silvio Berlusconi
hagi admès que feia festes amb un estol de
fembres com la Rubi a la casa d’estiueig que
té. Però encara ho és menys que digui que
aquestes noies no anaven a Villa Certosa per
mantenir relacions sexuals. Si dir que has
fet venir prostitutes a una
festa és penós, dir que has
fet venir prostitutes a
una festa, però no per fer
la feina de prostituta, si-
nó per jugar al parxís i
ballar la conga, sin-
cerament, encara
és més panoli.
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