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L’IPC es manté
estable el desembre i
tanca l’any en el 0,8%
EFE | MADRID

L’índex de preus al consum (IPC)
es va estancar el mes desembre i la
taxa interanual va acabar el  al
,, cinc desenes més que el
mes de novembre, però la xifra
més baixa que hi ha hagut al tancament d’un exercici des del ,
primer any de què es disposa de
dades, segons va informar ahir
l’INE. D’aquesta manera, la inflació ha acabat una desena per sobre de la dada avançada per l’INE
el  de gener passat (,) .

ANTONIO FONTÁN

SEGURETAT AÈRIA

ESMOR

Mor el primer president del
Senat de la democràcia

Zapatero descarta que
es generalitzi l’escàner
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Antonio Fontán Pérez, el primer president del Senat de la democràcia, va morir ahir a Madrid
als  anys d’edat després d’una
llarga malaltia. Va ser membre del
consell privat de Don Joan fins a la
seva dissolució, el , senador
per Sevilla i president de la cambra
alta, nomenat per Adolfo Suárez el
. Posteriorment va ocupar la
cartera d’Administració Pública.

El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va descartar ahir que Espanya
adopti d’una manera unilateral
la generalització dels escàners
corporals als seus aeroports, per
augmentar la seguretat, i va assenyalar que, per a això, hi hauria
d’haver una posició comuna de
tota la UE, que és en el sentit en
què pensa treballar Espanya.

José
viatjar
febrer
rack O
tradici
s’orga
ameri
deven
nomb
presar
fa en u

