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ECONOMIA

L’Estat permet ara endeutar-se
als ajuntaments sanejats
● El govern de Zapatero torna a

fer marxa enrere i els deixarà
continuar demanant crèdits

●Barcelona i Girona són les
dues úniques capitals que es
podran endeutar ■ Pàg. 24 i 25

● La mesura beneficiarà els
municipis que tinguin un
deute inferior al 75%

PENEDÈS

Un grup d’investigadors de la Universitat de Barcelona han trobat les proves que demostren la duresa de les últimes batalles que van
tenir lloc a l’Ordal dos dies abans de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona. Els soldats republicans que van obrir les
trinxeres, ara reobertes, van guanyar temps perquè els refugiats sortissin cap a França. ■ Pàg. 2 ■ ROBERT RAMOS

REOBREN LES TRINXERES DEL PASSAT MÉS PROPER

L’alcaldable d’ERC a
Sitges creu que el govern
mostra “prepotència”
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Proposa l’estalvi
com la mesura més
important a aplicar
durant el pròxim
mandat ■ Pàg. 3

Critica la decisió
de situar
gratuïtament el
museu Bacardí
en un espai públic

PAÏSOS CATALANS I POLÍTICA

L’alcalde de Sant
Cugat fa el salt a la
primera línia de la
política nacional
Anuncia que no es tornarà a presentar
a les municipals i admet per primer
cop que li faria il·lusió ser conseller
d’un govern de CiU ■ Pàg. 4 a 7 i 11

Sèrbia elimina
la selecció
espanyola en
el mundial de
bàsquet (92-89)

El tren
semidirecte
a Puigcerdà ja
té problemes
el segon dia
■ Pàg. 8
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■ Pàg. 10

García-Bragado
canvia
l’estratègia per
defensar-se
al jutjat
El tinent d’alcalde
declara ara que
l’hotel només tenia
sentit si el Palau
n’era el propietari

PAÏSOS CATALANS


