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DEBAT AL SENAT SOBRE EL XÚQUER-VINALOPÓ
La ministra Cristina Narbona i el conseller d'Infraestructures i Transport Garcia Anton han comparegut al Senat i, de nou, el desacord ha
sigut inevitable. La ministra diu que el nou traçat del Xúquer-Vinalopó estarà acabat el 2009 i que els regants tindran cinc vegades més
aigua que en l'anterior projecte. Garcia Anton no s'ho acaba de creure. Assegura que el nou traçat condemna el llaurador del Vinalopó i
no garanteix el reg als usuaris del Xúquer.

CONCLOU EL VIATGE DE CAMPS A FLORIDA
Una conferència de l'arquitecte Santiago Calatrava a la Universitat de Miami ha posat fi al viatge oficial del president de la Generalitat a
Florida. Francesc Camps ha reforçat els ponts de l'exportació entre aquell estat i la Comunitat Valenciana, a més de fer promoció de
l'America's Cup i la Ciutat de la Llum d'Alacant.

IDENTIFIQUEN UNA JOVE PER HAVER CREMAT LA FALLA DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
Identificat l'autor de l'acte vandàlic que va cremar part de la falla de la plaça de l'Ajuntament cinc dies
abans de la “plantà”. Es tracta d'una jove que afirma que li va pegar foc a la falla per venjança contra
un dels guàrdies de seguretat del monument. La mateixa autora, de 28 anys, s'ha delatat presumint de
la seua proesa per Internet.

ES CONEIXEN LES CAUSES DE L'INCENDI DE MASSAMAGRELL
Ja se sap quina va ser la causa de l'incendi que va causar cinc morts en una residència de Massamagrell Segons la policia, un curtcircuit
va desencadenar el foc. L'informe assenyala que el bon funcionament de les mesures de seguretat va evitar que el foc s'estenguera. Tot i
això, el PSPV ha tornat a demanar responsabilitats polítiques al president de la Generalitat i també la constitució d'una comissió
d'investigació. El Consell critica que els socialistes vulguen traure benefici polític de la desgràcia i exigeix que rectifiquen.

EL CONSELL ANUNCIA QUE RECORRERÀ CONTRA LA SENTÈNCIA QUE HOMOLOGA VALENCIÀ I CATALÀ
Continuen les reaccions a la decisió del Tribunal Suprem que estableix que valencià i català són titulacions homologables. El Consell
anuncia recurs mentre que Esquerra Unida acusa el Govern valencià d'actuar en contra de la unitat lingüística. Els socialistes es mostren
satisfets per la sentència perquè suposa l'equivalència dels títols entre les Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Des del Consell
s'apel·la a l'Estatut i a la Constitució per a destacar la personalitat pròpia del valencià.

IDENTIFICACIÓ DEL CADÀVER TROBAR A LA MAR A CALP
Se'n desconeix la identitat, però sí que se sap que es tracta d'un home d'uns 30 anys però que no porta cap documentació damunt. La
Guàrdia Civil investiga si pot ser un muntanyenc que va caure a la mar des del Penyal d'Ifac. L'home porta botes de muntanya i guants.
Fa unes setmanes uns pescadors van trobar en alta mar una mà amb un anell i dies després van trobar a tres milles de la costa, a l'altura
de Calp, les restes d'un altre cos.

LLIBERTAT AMB CÀRRECS PER A LA MARE I LA CUIDADORA DE CREVILLENT
Llibertat amb càrrecs per a la mare i la cuidadora dels xiquets presumptament maltractats a Crevillent. Les dos dones continuen negant
haver agredit els menors i asseguren que els menuts tenen el cos ple de blaüres perquè van caure. La Generalitat té la custòdia dels
menors.

ENDERROCAMENT DE LES PLANTES IL·LEGALS DE L'HOTEL ATRIUM A LA VILA JOIOSA
Tres robots comencen a desfer els 15.000 metres il·legals que s'han d'enderrocar de l'Hotel Atrium de la Vila Joiosa. Serà la major
demolició parcial que es fa a Europa d'un edifici. Els treballs s'allargaran durant quatre mesos i es fan amb precisió mil·limètrica. Els
robots roseguen el formigó sense produir moviments que afecten l'estabilitat de l'estructura. És la mateixa tècnica que es va utilitzar per a
enderrocar l'edifici Windsor de Madrid.

CÀLCUL MATEMÀTIC DE LA SUPERFÍCIE AFECTADA PER UNA MALALTIA
Matemàtica aplicada a la medicina, és el que estan fent dos investigadors que col·laboren amb
l'hospital La Fe de València. Amb càlculs matemàtics i d'ordinador ajuden els metges a delimitar quina
superfície del cos pot estar afectada per la malaltia. Així se sap amb exactitud sobre quins llocs han
d'actuar en els tractaments i s'evita danys sobre altres zones del cos.

FRACTURA EL CRANI DE LA DONA A NULES
Una dona d'origen marroquí que viu a Nules es troba ingressada a l'hospital de la Plana de Vila-real després que la seua parella, d'origen
espanyol, li fracturara el crani. La dona no s'explica l'agressió i creu que l'alcohol va fer que l'home l'agredira. En els sis anys de relació la
dona no havia denunciat cap maltractament. A l'agressor l'han detingut i li han prohibit acostar-se a la víctima a menys de 300 metres.

ELS MILLORS MOMENTS A TRAVÉS DEL PORTAL WAP D'AMENA.
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