a que hi hagiO.J.D.:
una posició
8051
me de la Unió Europea
E.G.M.: 58000
nt la possibilitat
que s'a-

bre això amb els Estats Units, Zapatero va explicar que Espanya no
prendrà cap decisió unilateral so-

dent del Govern abans de destacar Fecha:
(Aemet)
va activar l'alerta
15/01/2010
que es necessita encara «un pe- (risc important) en diver
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milió per
seña era
màtic

ecta a termini segons els arbans esmentats».
oordinador general d'IU,
ara, va aﬁrmar que té un
raonable» sobre si la ﬁanmilió d'euros «ha estat un
En aquest sentit, va apundesprés de conèixer aquesa «s'ha mobilitzat tot Esdes del punt de vista mepopular, tirant-se les mans
er aquesta desproporció»,
qual al migdia, el jutjat,
si per la pressió popular o
nt per un error», ha acabat
ant.

d’una altra causa
a banda, el Jutjat de Prinstància i Instrucció núd'Illescas també ha acordat
eseïment i arxiu de la cauEl Pocero havia presentat
'alcalde de Seseña per pres delictes de coacció i preió.
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Troben els cadàve
3 persones en una
MADRID | EFE/DdG

Els cadàvers de tres p
-dos menors i un adult- va
bats en una casa de la loca
drilenya de San Martín
deiglesias. En la mateixa ca
via quatre persones més v
tes elles de trets oriental
notable estat d'abandon
que van haver de ser atese
nitaris. Les persones que
vives són una dona de 44 a
menors.
Antonio Fontán també va ser ministre d’Administració Pública.

Mor el primer president del Senat
de la democràcia als 87 anys
MADRID | OTR PRESS/DdG

Antonio Fontán Pérez, el primer
president del Senat de la democràcia, va morir a Madrid als 87
anys d'edat després d'una llarga
malaltia. Família i amics van visitar durant la tarda la seva capella
ardent, instal·lada a la Universitat
Autònoma, i ﬁns allà van acudir
també els Reis, que van destacar la
proximitat de Fontán, així com la

seva ajuda a la monarquia.
Filòleg, periodista i polític, va
néixer a Sevilla el 15 d'octubre de
1923. Va ser membre del consell
privat de Don Juan ﬁns a la seva
dissolució el 1975, senador per
Sevilla i president de la Cambra
Alta, nomenat per Adolfo Suárez
l’any 1977. Posteriorment va ocupar la cartera d'Administració Pública el 1979.

Processen 13 etarres
intentar assassinar un
El jutge de l'Audiència N
Baltasar Garzón va proc
membres de la banda te
ETA per l'intent d'assass
magistrat Grande- Marla

Detenen dos joves am
explosiu casolà a Galíc
Agents de la Policia Naci
detenir a Salcedo (Pon
dos joves independentis
portaven un artefacte exp
fabricació casolana.

