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Jordi Juan

ELS SEMÀFORS

Director

Emilio Aparicio
Pediatre del Servei Basc de Salut

orsk formen part de la seva estratègia per causar el pànemic i intentar forçar la rendició del Govern ucraïnès.
stà disposat a prosseguir les accions fins a assolir els seus
us i, en cas que la resistència ucraïnesa es mantingui com
stes primeres setmanes, és capaç de recórrer a una altra
’armamentméssofisticat,ambl’amenaçaquetotaixòrea.
seu discurs d’ahir, va deixar clar que l’impacte de les sanconòmiques imposades per Occident no el farà canviar
ó. Fins i tot es va mostrar convençut que la població russa
à millor les restriccions que els ciutadans de la UE.
avata del president rus suposa la confirmació que la via
u i del diàleg s’esvaeix i que continuaran parlant els tancs
a del Donbass. Ni en el pitjor
cenaris per a Rússia es pot
ar un sentiment de feblesa per
part. Al contrari, el seu missatr va ser tot un avís perquè ens
m per al pitjor.

,*(' &*%$#"!,".% - +)+

El Servei Basc de Salut
engegarà un programa
pioner que consisteix a
fer cribratges entre els joves
més grans de 12 anys per detectar amb temps problemes de salut mental. / P . 2 1
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Juan Carlos Trujillo
Cirurgià toràcic

Cinc mil fumadors i exfumadors de tot Espanya
esbeneficiarand’unprograma pilot de detecció precoç
de càncer de pulmó que té com a
coordinador el cirurgià de l’hospital de Sant Pau. / P. 22
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Boris Johnson
Primer ministre britànic

Johnson ha estat multat
pel partygate, igual que la
seva dona, Carrie Symonds, i el ministre d’Economia,
RishiSunak.LesfestesaDowning
Street durant la pandèmia tornen
a posar-lo en zona de perill. / P. 7
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Frank Vogel
Entrenador de bàsquet

dels seus companys per saludar durant la proCastella i Lleó que va desfilar amb costaleros.

PENSEM QUE...

Barraquisme

E

l Govern de la Generalitat s’ha decidit
per fi a intervenir
per resoldre un proque s’arrossega des de

tena de persones, entre les
quals alguns menors d’edat.
Diversos departaments de la
Generalitat han acordat crear
una comissió tècnica per

Frank Vogel (48) ha estat destituït com a entrenador de Los Angeles Lakers després del fracàs
d’aquesta temporada, en la qual
s’han quedat sense opcions de
jugar el playoff. / P . 3 8
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