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L’aeroport del Prat ha
perdut 1,7 milions de
passatgers en només
vuit mesos

PAÏSOS CATALANS 10

Zapatero admet que
incomplirà el termini
pel finançament
promès a Montilla

POLÍTICA 13

Comencen a
construir el pont del
Foix a Cubelles, que
estarà el juny que ve
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El Barça rep
amb ganes
de fer història
un Madrid
tocat

� Els historiadors de l’Institut d’Estudis
Penedesencs han fet la recerca en el
marc del projecte Tots els Noms

Localitzen 43 fosses
comunes de la Guerra Civil

en pobles del Penedès
� Ara senyalitzaran aquests indrets,

situats fora dels cementiris, on hi ha
enterrats 484 morts de la guerra
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La fossa comuna senyalitzada al cementiri de Vilafranca amb els noms de tots aquells que hi van ser enterrats. / RAÜL MAIGÍ

● La germanastra de l’Alba jugava a
maltractar les nines imitant el seu pa-
re. Les lligava, els posava un precin-
te a la boca foradat per donar-los ai-
gua amb una xeringa i els picava el

cul. Ho va declarar ahir l’exdona de
l’acusat. Els metges descarten que
l’Alba es fes les ferides per una cai-
guda accidental com manté el seu pa-
drastre, Francisco Javier Pérez.

La germanastra de
l’Alba jugava a vexar les
nines imitant el seu pare
Els testimonis desmunten la versió de la mare i

el padrastre i descarten que hagués caigut
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● L’arquitecte i escriptor
Josep Maria Montaner as-
segura en una entrevista
que Vilanova i la Geltrú és
una ciutat que fa palesa la
seva història i accentua
l’acció dels governs muni-

cipals que han fet la ciutat
«a pedaços». Malgrat ai-
xò, Montaner adverteix
que Vilanova és una ciutat
amb moltes possibilitats
des del punt de vista urba-
nístic.

Vilanova està feta «a
pedaços», malgrat que
té moltes possibilitats
Ho diu el catedràtic d’arquitectura

Josep Maria Montaner
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Tota
l’actualitat de
l’economia
catalana


