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Lesmenors 
hauran d'anar amb 
un pare a I'hospital 
si volen avortar 
ONo n'hi ha prou que 
les ncies presentin 
un document firmat 
pels progenitors 

M_ ........ -
E

l Covern ha deddit endu· 
rir, en ]'úl!im moment,l~ 
condidons en qu~ les nOo 
ies de 16 i 11 anys podr~n 

avortar, Bies tindran l'última dedo 
sió. COlO sempre ha pretes I"Execu· 
tiu. pero hauran d'anar ~ l~ dlnic~ 
acompany~des d'un deis seus pro
genito!"! o tuto!"!. Aquest canvi fi· 
guraen un reíal d~relaprQV:It pel 
Cansen de Ministres divendres pU

sat pnO va passardesapercebut fins 
ah,r P"rq"~ la viceprelóidenu Maria 
Tel1'sa Ftrn3nd~z de la Vega no ho 
v~esment~r. 

Seg<:>n, fontsdel M I nisteri d 'lgu~l· 
tat. tant el Consell d'ESlat eqm els 
col'(ectiusde metgesvan demanar al 
Governq"e introduls el canvi perre
f<m;arda seguretat Juridic:o.deb fa
cultati",. 

En l'esl>orrany del reial de<"rtt 
que Sanital va enviar a les com"ni· 
lats ~utClnomes hi dei~ que les me
nO!"! podrien ~e~itar que havien 
informat els progenitors de la leVa 

deciJió mitjan.;ant un document fir· 
mal ~Js Je'" paTe$ .• la dona de 16 

* MEOI AMBIENT 

O lgualtat al'lega 
que la mesura reforya 
la seguretat jurídica 
deis metges 

011 anys prestarll el seu consenti· 
ment aeompanyat d'un docllment 
que aerediti el complilllent del re
quisit d'info~. preví$l a la llei. 
dela ]'esbonany .• Es traeta d'"na 
fónnula legal utilitzada per acredi· 
tar un ronsentimellt en qu~ lsevol 
actejuridio, va argumentar la mi· 
nistndeSanitat. TrinidadJunénl'1., 
~ntment. 

.... fAUlflCACo(I l Pero aquest esbor· 
rany tamW es va enviar als col· 
I«tius de metges. que van plantejar 
a rExea,uiu (lue ks menor.; podrien 
rabificar el documento I'er aixo 'V3n 
exigirquealmenys undels represen· 
UnU lega]. d~]a menor I"acompa· 
.ny5 fins a la cllnica. Noser~ neces
uri que vagin 8mb elles a la inter
rupcióde J·embar:'ls. van aclarirahir 
desd'Jgualt~t, oomk fins alcentre 
d~ salut perqu~ ~ls melges tioguin 
,on$[~ncia que realm~m n'han in· 
fonnat els pares, 

En elcasqu~ I~ menor aHeguique 
pot palÍrunronnicte famlllarsi in· 
fonna de la seva decisió. el melge se
fill'encarregat de delermmarsi les 
pors de la noia estan fon~mffitadn 

ILA TASCA DEL 
COMITE GLiNIG 

¡ !) la relonn. permet.vortar 
IMuntn'IeIltliM.1a 1 .... _ 
de gestacl6, A. par& d 'aquI, ...... 

I 
c:omito ctlnlc sera t"encamtgat 
de confirmar sita mara o el fetul 
pate!xel1 ....... malattla gntU o 
~,poarquOeI1~t 

ceS es podnlI.vortar m6s eI1110 
d'aqueltllmit. El =mIto tindre 
un len'ninl maxim de 10 die. per 
_n el dictamen. 

La temperatura mitjana pujara a 
Catalunya 0,5 graus per decada 
OOes del 1950 
I'augment ha estat 
d'una mica més de 0,2 
graus cada 1 O anys 

II~U 

Fa m~ealorque abans.Aquesla $en

sació que té la majoria de la genl 
qued~ retlectida també en lesdad~'S 
climalolbgíques i eo eh estudis cj. 
enúfics.Aixi,desdeI19SO,]~ tempe
ratura mítjana a CatalunY" ha anal 
pujant 0,21 graus per dkada, Un 
augnlcnt gairebé ioapreciable per 
a l"eser hum~, enCara que de gran 
rellev~ncia eíentlfica.la lem~ra· 
turadedla ha puja. més(0.25 graus 
perdecada)que la de nit (0,11 gralls), 
un fenomen qU<!e5 produeix ~ 101 el 
Mediterrani. mentrt' que a l'Euro
p.> cenlnl aquesta diferencia entre 
l"a~g11lent de les m~ximes i les mI· 

OL'al~a deis 
tennometres fins al 
2050 es notara més 
durant I'estiu 

nimes nos'ha pr()(hm, 
Són algunesde lf'Sdadesde ]'am

pli informe robre el canvi dimatic 
a<:atalun)'" pl'l5entat ahir. ~ la se
gona analisi d'aquestcs caracterfs
tiques -amb les' dades ~~ocades el 
2008-, dl'Spr~s d~ la realiluda el 
2003. o.. difer~ocies entre ~ll dos 

. estudis amb prou feines n'hi ha. se
gon. va dir el coordioador del grup 
de 91 experu q"e ha elaborn l"úl· 
tim,JosepEnrie UeboLAraesroofir
men.en Un estudi més extensiu.les 
dades i les projeccion. realitzades fa 
sel aoys SQbre l"escalfamentdel pla· 
nela, i en roncret sobre el. seus efec
tes en el temtori catal~. 

l'estudi taml>t' ínclou projeeei· 

onsde futur.Aixi. fins.t120SO la tem
peralura a Catalunya podria pUjar 
um 2 graus més. a raóde 0.5 graus 
per dkada. el\Car~ que l'aseens se
ri~ menys pronuncialallitora] q"e 
a l·imenor. A me ~ més, es notar~ 
me a I"estiu que durant la Te$ta de 
lesestaciolls, 

TE"RA .. U."' ..... , Aquesle. dades. 
combinades amb "O descensde les 
preClpitaciolls, prOV()(!Uen un aug' 
Olen. de k'S terra ~rides. Els úllll1\s 
30 an)"l ha baint SQbrelot la pluja 
a la primaven. fins a un 22"', i ai· 
xCI pot provocar canvls profund~ en 
r~'(;O~ist~m~, Malgrat axio. en res' 
ludi s'ha consta~~1 qu~ els ~nimals 
i ]a yegetaciósón ca~ d'adaptal' 
se me r;\.Plddel ques'esperavaa les 
noves ciT(ul1\st~ncies climatologi· 
qUl'S. 

Un deis principals problemes 
continua sent l"emi$sió de gasos 
d'efccle hivernacle. qne a Ca~alunya 
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i pert~nt pot a,-ortusenseque hofl.· 
piguen els seus pareló. Tal com si q .... 
n va ~xplicardivend..,.., el faclllta· 
tiu haur~ de fer un informe ver es· 
crit. quen podli recol~ren el die
umeo l'\'aJiu:at p~iament ~run 
psíroltg o Un treballador SOCIal. 

c.o.f'Ol1MICA / l.es condicionsen qu~ 
les nleno'" podrao ~",nar han ntal 
des del priodpi I'aspe<:te més con· 
trovertít de la reforma, perqu~elGo
vern prelcniaque poguessin ~vonar 
SQles, un desigqueva rebrecritiqlles 
fins i tOt en les files SOCI.t1iSles. Final· 
ment.l"Executiu va canviar la seva 
intenció inicial duralllla tramltació 
parlamenl~ria perqut el PN8done 
.upon a]a nonna._ 

.e ' CONFLlCTES 

El sincrotró AlI 
patira aturade 
en protesta 
per la retallad~ 
salarial 
II ~~To.NVoRO 
El cornil/! d'empresa del ~in 
tro Alb:!, ellaboratori cienl 
mk gran del sud d'Europa 
anullcia( mobili12~cions dUI 
el juliol ell protesta per la ne:¡ 
va de la direcció a negocIar 1, 
tallada j.¡llanal. fixada en el 
per a 101es le'! nomines 10t l' 
. hi ha difer~ncies salarials el 
mes.entrt' menysde20.0001't. 
i mésde 8S.QOOeurosanualh 
gons una nOta del romlt~. 

El sincrotro Alba ICcrdany 
del V~lJes)l'S va inaugurard m 
p;lssal.les mobiliw.cion. poo 
en endarrenr la posad~ en m~ 
d'una peo;a essencial del disp' 
tiu, el boos«,.. previS~3 per a I n 
dejuliol. 

A pan ir de] dl~ 8 del mes ( 
ve. ~egons el romite d'emprc 
hi hauITI sis alurades p,arclals. 
dues horescada una. 

la dire«ló va propasar d', 
lrada que el. SQus lillgues.m " 
retallada d'crmc el 2% I)ó!r al! 
larismésbalxos i el7'iio ~als n 
allS. Despmd~rebrellnarol"ll 
propasla amb reullades en~re 
0,2 "' ielIO".e'!val1~1¡ar~ nego 
ari va anunciar una retall~da( 5'" per a tOla ]a plamilla. 

bmoo Pascual, preSldelll 
la comi .. ió eXe<utiva de l'Alt 
va explic~r ahir que l. prop, 
ta de la dóre«ióera progressi, 
pnOq"" . reullar mésdeI9"' ; 
cap. de secció era exagera!>.! 
gons Pascu~l.la retallada hom 
i~nia del SS e la prevista pe] I 
ial decret s; no tll ha arord. 

AUGMENT DE LES TEMPERATURES 
1950-2(X')8 1950·2OCII! :-;:-:c:=~. 

A I'estiu A la taI"dor -2020 2050 

- - --- -
-

-

ª"" - - -

- ~ -
~ -- 3 -

-

-
~ -, -

i 
-
-
-

ª -

- G 

I --_ .. __ .. _---
han augmentat un 43,2" del 1990 
al 2001. Mentre que la ;ndúSiria h~ 
aronseguit baixar lesemission$ -els 
últims dos an)"l QJudada perla crisj-, 
ara el transport per ca r retera <!s el 

principal causan! decontalllinadó 
Pli'Trompensar les emissioM deCO 
caldna a Caolalunya una su~rfiCif 
de bo~cos 12.S vegades 5uperíor a 
l"actual.. 


