circumscriu a la facultat d’ensenyar “lliurement”, però
“sense perjudici del seu deure
d’escolaritzar-los”. ■ EFE
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Bellvitge estrena
tècnica per fer de
nou una mama
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Santa
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L’Hospital de Bellvitge ha estrenat una tècnica que permet reconstruir la mama
d’una malalta de càncer amb
el seu propi teixit, extret via
endoscòpia, que redueix les
complicacions en el postoperatori i problemes de rebuig.
Ja s’hi han fet tres operacions
“amb resultats satisfactoris”,
segons el centre. ■ REDACCIÓ
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Surt de la presó el
cap dels Mossos
de Vilanova
El jutjat d’instrucció 1 de Barcelona ha deixat en llibertat el
sotscap dels Mossos de Vilanova i la Geltrú (Garraf), Josep Ranea, empresonat des
del 20 d’octubre per un presumpte delicte de col·laboració amb una xarxa de traficants de droga. ■ REDACCIÓ

La Polícia Nacional ha deFecha: Fer17/12/2010
tingut Joaquín Juan
Sección:
SOCIETAT
nández Montero,
nét del
patriarca del clan
dels
JoPáginas: 33
dorovich, Aquilino –ja a la
presó–, com a presumpte
autor material de la mort
d’un home que va aparèixer esquarterat en bosses
de plàstic a Madrid el 2007
en una venjança de droga.
La víctima, de 31 anys i de
nacionalitat colombiana,
va ser reconeguda com a
membre d’una xarxa de
traficants de cocaïna. Dos
anys i mig després, gràcies
a l’aparició d’una pista, la
Guàrdia Civil –que va iniciar la investigació– i la Policía Nacional van arrestar
cinc membres de la xarxa,
que haurien actuat en condició de còmplices de l’assassinat. Faltava, però, la
detenció de l’autor material dels fets. I aquesta es va
fer fa unes setmanes, en un
pis del carrer dels Alts
Forns, al barri de Marina de
Barcelona. També es va fer
una detenció al carrer de la
Foneria. Fernández Montero, de 25 anys, era considerat un dels principals
caps del clan familiar dels
Jodorovich des de l’empresonament del patriarca. ■

onstruir la línia de 400 kV de
ble, adjudicats per 420 milions
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e Red Eléctrica va
eclaració d’impacl del projecte, que
d’executar.

bles transpor00 megawatts
n corrent contikV. D’altra banon contracte és
s dues subestaSanta Llogaia i
’ha adjudicat a

car ahir que la previsió és
començar les obres el
2011, un cop s’hagi redactat i aprovat definitivament el projecte final als
dos costats de la frontera.
A la Catalunya del Nord
faltava acordar el traçat
pel Pertús, que reclamava
allunyar-lo del nucli, mentre que a l’Alt Empordà
REE va anunciar que el
traçat resseguiria el corredor d’infraestructura
No a la MAT va reaccionar a l’anunci d’Inelfe afirmant que portarà al Tribunal Europeu de Justícia el
projecte un cop estigui del
Hospital
tot definit,
tal Universitari
com ja han de Bellvitge; Hospitals i Centres de Salut; Salut

