
El cap de l'Executiu, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, viatjarà a Was-
hington a principis de febrer con-
vidat pel president nord-americà,
Barack Obama, a participar en el
tradicional esmorzar d'oració que
s'organitza cada any a la capital del
país, un acte organitzat per un
grup cristià-conservador conegut
com The Family. El multitudinari
esdeveniment, al qual assisteixen
nombrosos líders polítics i em-
presarials i convidats estrangers, se
celebra en un hotel de Washington
el primer dijous de febrer (aquest
any serà el dia 4) i compta des de
fa dècades amb l'assistència del
president nord-americà.

Zapatero va fer referència a
aquest viatge en la roda de prem-
sa que va oferir a Viena al costat del
canceller federal austríac, Wer-
ner Faymann, i va assenyalar que
es tracta d'una acte amb una «re-
llevància significativa i molt sin-
gular». No va aclarir si visitarà
Washington com a cap de l'Exe-
cutiu espanyol o com a president
de torn de la Unió Europea, quel-
com que, segons el seu parer, han
d’aclarir els amfitrions de l'esde-
veniment, les invitacions del qual
cursa la Casa Blanca.

Aquest serà el primer encontre
entre Zapatero i Obama enguany
i tindrà lloc després que el passat
13 d'octubre el president del Go-
vern visités per primera vegada la
Casa Blanca. S'espera que Obama
viatgi per primera vegada a Espa-
nya el maig, quan Madrid aculli la

cimera entre la Unió Europea i Es-
tats Units, amb el cap de l’Execu-
tiu com a amfitrió.

L'Esmorzar Nacional d'Oració és

un esdeveniment que organitza
tots els anys el Congrés nord-ame-
ricà des de 1953 i que, encara que
va començar sent només un es-

morzar, com el seu nom indica, ac-
tualment es desenvolupa durant
tota una setmana, en la qual s'or-
ganitzen tota mena de reunions
amb uns 3.500 convidats de fins a
un centenar de països. Alguns d'a-
quests convidats ofereixen a més
discursos i els congressistes apro-
fiten per mantenir encontres amb
ells a títol personal.

Relacions EUA-Espanya
En un altre ordre de coses, el nou
ambaixador dels Estats Units a
Espanya, Alan Solomont, va afir-
mar que se centrarà a reforçar les
relacions diplomàtiques, econò-
miques i comercials entre els dos
països i a projectar els valors nord-
americans, i va agrair el suport
d'Espanya a la missió que es des-
envolupa a l’Afganistan.
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Obama convida Zapatero a un acte
organitzat per cristians conservadors
El president del Govern qualifica la trobada d’esdeveniment de «rellevància significativa»�

El jutjat d'instrucció número 1
d'Illescas va emetre un acte de
rectificació per aclarir que la fian-
ça que li ha estat imposada a l'al-
calde de Seseña (Toledo), Manu-
el Fuentes (IU), per un presump-
te delicte de calúmnies després de
la denúncia del constructor Fran-
cisco Hernando, El Pocero, és de
10.000 euros i no d'un milió com
s'afirmava en la resolució anterior.
Segons l'acte de rectificació de la
jutgessa Carolina Hidalgo, l'error
material informàtic advertit ha
consistit en «introduir més dígits
dels que procedeixen en fixar en
l'acte d'obertura de judici oral la
quantitat que es considera proce-
dent com a fiança».

Això porta a «la consideració
que l'error apreciat d'ofici per
aquest jutjat» en l'acte de 23 de de-
sembre de 2009, notificat dime-
cres, «ha de valorar-se com una er-
rada material manifesta i, per tant,

no subjecta a termini segons els ar-
ticles abans esmentats».

El coordinador general d'IU,
Cayo Lara, va afirmar que té un
«dubte raonable» sobre si la fian-
ça d'un milió d'euros «ha estat un
error». En aquest sentit, va apun-
tar que després de conèixer aques-
ta fiança «s'ha mobilitzat tot Es-
panya, des del punt de vista me-
diàtic i popular, tirant-se les mans
al cap per aquesta desproporció»,
fet pel qual al migdia, el jutjat,
«no sé si per la pressió popular o
realment per un error», ha acabat
rectificant.

Arxiu d’una altra causa
Per altra banda, el Jutjat de Pri-
mera Instància i Instrucció nú-
mero 1 d'Illescas també ha acordat
el sobreseïment i arxiu de la cau-
sa que El Pocero havia presentat
contra l'alcalde de Seseña per pre-
sumptes delictes de coacció i pre-
varicació.
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La fiança d’un milió per
a l’alcalde de Seseña era
un error informàtic

Breus

Agents de la Policia Nacional van
detenir a Salcedo (Pontevedra)
dos joves independentistes que
portaven un artefacte explosiu de
fabricació casolana.

Detenen dos joves amb un
explosiu casolà a Galícia

El jutge de l'Audiència Nacional
Baltasar Garzón va processar 13
membres de la banda terrorista
ETA per l'intent d'assassinat del
magistrat Grande- Marlaska.

Processen 13 etarres per
intentar assassinar un jutge

El Tribunal Suprem ha acordat
tramitar el recurs interposat per
l'advocada Zoubida Barik Edidi
contra la decisió del jutge de l'Au-
diència Nacional Javier Gómez
Bermúdez d'expulsar-la el passat
29 d'octubre de la sala on se cele-
brava un judici per portar el cap
cobert amb un mocador. El recurs
es tramitarà seguint el procedi-
ment especial per a la protecció
dels drets fonamentals.
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Investigaran l’expulsió de
l’advocada amb mocador

AUDIÈNCIA NACIONAL

Els cadàvers de tres persones
-dos menors i un adult- van ser tro-
bats en una casa de la localitat ma-
drilenya de San Martín de Val-
deiglesias. En la mateixa casa hi ha-
via quatre persones més vives, to-
tes elles de trets orientals, en un
notable estat d'abandonament, i
que van haver de ser ateses pels sa-
nitaris. Les persones que estaven
vives són una dona de 44 anys i tres
menors.
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Troben els cadàvers de
3 persones en una casa

MADRID

La pluja i la neu dels darrers dies
van donar pas a un temporal de
vent que, amb ratxes superiors
als 100 quilòmetres per hora, va
causar ferits, encara que de ca-
ràcter lleu, i nombrosos danys
materials en diferents llocs de la
Península i Balears. Al matí, l'A-
gència Estatal de Meteorologia
(Aemet) va activar l'alerta taronja
(risc important) en diverses pro-
víncies.
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El fort vent causa
ferits i danys materials

PENÍNSULA I BALEARS
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Zapatero es va reunir amb el canceller federal d’Àustria.

ROLAND SCHLAGER/EFE

El president del Govern, José
Luis Rodríguez Zapatero, va des-
cartar que Espanya adopti de
manera unilateral la generalit-
zació dels escàners corporals en
els seus aeroports per augmen-
tar la seguretat, i va assenyalar
que per a això hi hauria d’haver
una posició comuna de la UE. El
cap del Govern va destacar que
desitja que hi hagi una posició
unànime de la Unió Europea
davant la possibilitat que s'a-

doptin noves mesures de segure-
tat als aeroports i va assegurar
que Espanya treballarà perquè
així sigui.

Segons el seu parer, aquesta
posició comuna «facilitaria molt les
coses a tots els governs i als ciuta-
dans europeus». Després de re-
cordar que determinats països
han marcat ja «alguna tendència»
quant a la generalització dels es-
càners i que existeix un diàleg so-
bre això amb els Estats Units, Za-
patero va explicar que Espanya no
prendrà cap decisió unilateral so-

bre l'assumpte. Esperarà per a
això que existeixi una decisió eu-
ropea, perquè considera que Es-
panya ha de donar exemple pel fet
d’assumir en aquests moments la
presidència rotatòria de la Unió
Europea.

«També avaluarem si la mesu-
ra dels escàners dóna les garanties
i eficàcia suficients, per al que hi ha
d’haver ara un necessari procés
d'avaluació», va afegir el presi-
dent del Govern abans de destacar
que es necessita encara «un pe-
ríode de maduració».
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ElGoverndescartageneralitzar els escàners

Antonio Fontán també va ser ministre d’Administració Pública.

ELMUNDO.ES

Mor el primer president del Senat
de la democràcia als 87 anys

Antonio Fontán Pérez, el primer
president del Senat de la demo-
cràcia, va morir a Madrid als 87
anys d'edat després d'una llarga
malaltia. Família i amics van visi-
tar 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 ocu-
par la cartera d'Administració Pú-
blica el 1979.
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