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Tarragona
Josep Maria Ferrer Car-
dona, 86 a. El funeral ten-
drálugarhoy,alas11.00ho-
ras, en la iglesia de Sant
Fructuós.
Armengol Sugrañes Ca-
mins,85a.Elfuneraltendrá
lugar hoy, a las 11.00 horas,
en la iglesia de Sant Pau.
Reus
Manuel Sabaté Beltran,
60a.Elfuneraltendrálugar
hoy, a las 10.30 horas, en la
iglesiadelaPuríssimaSang.
ManuelCruzOrtiz,54a.El
funeral tendrá lugar hoy, a
las12.00horas,enlaiglesia
de la Puríssima Sang.

Julia Baquero Caballero,
80a.Elfuneraltendrálugar
hoy, a las 17.30 horas, en la
iglesia de Sant Pere.
Enriqueta Artigas Olive-
res, 86 a. El funeral tendrá
lugar mañana miércoles, a
las09.00horas,enlaiglesia
de Sant Joan.
JoséPeñalverBecerra.85
a. El funeral tendrá lugar
mañana miércoles, a las
10.30horas,eneltanatorio
municipal.
Almoster
Maria Irigaray Dengra. El
funeral tendrá lugar hoy, a
las16.00horas,enlaiglesia
de la localidad.

Altafulla
Miquel Tello Sancho, 92 a.
Elfuneraltendrálugarhoy,
alas16.30horas,enlaiglesia
de la localidad.
Mas de Barberans
Juan José Fabra Lleixà, 63
a.Elfuneraltendrálugarhoy,
alas15.30horas,enlaiglesia
de la localidad.
Santa Bàrbara
CarmenCidVallès,84a.El
funeral tendrá lugar hoy, a
las09.30horas,enlaiglesia
de la localidad.
Valls
Albert Tondo Moreno, 42
a.Elfuneraltendrálugarhoy,
a las 17.00 horas, en la igle-
sia de la Mare de Déu del
Lledó.

Defunciones >>>

B arack Obama va jurar ahir
el càrrec pel segon man-
dat com a president dels

Estats Units. Després de gua-
nyar les eleccions del passat 6
de novembre, la Constitució
mana que la jura es faci el 20 de
gener, però aquest any, per la
coincidència de la data en diu-
menge, la cerimònia pública de
jurament es va fer ahir dilluns,
quan Obama va tornar a jurar
per segon cop.

L’any 2009, Obama també va
jurar dos cops el càrrec. Ales-
hores, en l’única cerimònia pre-
vista, no va seguir fil per randa
la fórmula de jurament que li

dictava el president del Tribu-
nal Suprem, John Roberts, i per
«prudència» l’endemà va tor-
nar a jurar el càrrec.

Que un president juri dos
cops només passa quan el 20 de
gener coincideix amb un dia fes-
tiu. Només quatre presidents
han jurat dos cops per aquesta
circumstància; l’última vegada
que això va passa va ser en el se-
gon mandat de Ronald Reagan,
l’any 1985. És gairebé impossi-
ble que passi en els dos jura-
ments d’un president reesco-
llit.

Fins ara, només Franklin D.
Roosevelt ostentava el rècord

d’haver jurat fins a quatre ve-
gades. Roosevelt, però, ho va fer
perquè va guanyar quatre elec-
cions seguides (1933, 1937, 1941
i 1945).

Des de la ratificació de la Vint-
i-dosena Esmena de la Consti-
tució, el 1951, cap persona pot
ser escollida pel càrrec de pre-
sident més de dos cops i, per

tant, és gairebé impossible que
juri el càrrec quatre vegades.
Obama es converteix així en el
segon president de la història
dels Estats Units en fer-ho.

Obama, el
segon president
en jurar quatre
vegades

Després de guanyar les eleccions del passat 6 de novembre, la Constitució mana que la jura es faci
el 20 de gener. Per això el diumenge es va fer la cerimònia oficial i ahir va tenir lloc l’acte públic.

LA CRÒNICA | GUSTAU ALEGRET

Jurament davant milers de persones a Washington. Obama jurà ahir el seu càrrec en una cerimònia
pública davant del Capitoli a la qual van acudir milers de persones i on va pronunciar un discurs amb un
missatge marcat en la defensa de la igualtat d’oportunitats. Obama va afegir que «nosaltres, el poble, seguim
creient que defensar la seguretat i una pau duradora no necessita una guerra perpètua». FOTO: SCOTT ANDREWS

■ La derrota de la coalición
de Angela Merkel en las elec-
ciones del domingo de Baja
Sajonia por un escaño frente
a la futura entente entre el
Partido Socialdemócrata
(SPD) y Los Verdes fue cali-
ficada por la propia canciller
de «dolorosa». Las consecuen-
cias de no haber podido reva-
lidar el mandato de la alian-
za de la Unión Cristianode-
mócrata y el Partido Liberal en
ese Estado federado se deja-
ban entrever en el sombrío
rostro de la mandataria ale-
mana durante su compare-
cencia de ayer en Berlín acom-
pañando a su candidato, Da-
vid McAllister.

La importancia de estas
elecciones quedó patente en
el gran número de aparicio-
nes de Merkel durante la cam-
paña. No solo estaba en juego
el Gobierno de un ‘land’, o em-
pezar con buen pie el año elec-
toral en el que la canciller bus-
ca ser reelegida en un tercer
mandato; también se trataba
de evitar que la oposición se
hiciera con la mayoría en el
Bundesrat (Cámara alta) y el
consiguiente bloqueo legis-
lativo.–ANA DE CABO

Dolorosa
derrota de
Merkel en la
Baja Sajonia
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