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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Barcelona, Barcelonès Nord, Maresme
Penedès, Vallès Occidental
1,10 euros amb El 9

Zapatero remodelarà el govern, en què entraran
Chaves i Blanco i sortiran Solbes i Álvarez
EUROPA - MÓN 14 i 17

Prop de 17.000
persones visiten
la Mostra de Teatre
Infantil i Juvenil
d’Igualada

L’àrea metropolitana té en
reserva cinc cops més
aigua que fa un any
왘 Amb la dessalinització i la reutilització, 왘 Empresaris i enginyers consideren
Medi Ambient preveu que Catalunya
que no hi haurà solució al problema
guanyi 300 hm³ més d’aigua el 2012
sense cap transvasament

CULTURA - ESPECTACLES 22

PAÏSOS CATALANS 2 i 3

Afluència de públic la
primera tarda de
diumenge en què
obren els museus
municipals de
Barcelona
CULTURA - ESPECTACLES 23

A la fi, Lesseps.

El Club del Subscriptor

Barcelona va inaugurar ahir la nova plaça Lesseps, històric espai de la ciutat i punt d’unió entre els districtes
de Gràcia i Sant Gervasi que després de sis anys d’obres s’ha convertit en una superfície de 6.000 m² dedicats prioritàriament a les persones, lluny de l’opacitat urbanística i de la falta d’accessibilitat del seu disseny als anys setanta. / G. MASSANA

PLANA 19

PAÏSOS CATALANS 4

849393-963736B

PUBLICITAT

Contes bàrbars aplega
set relats torbadors
que endinsen el lector
en el dia a dia d’una
societat complicada i
reglada fins a l’extrem.
Paradoxalment, dels
que hi viuen —o més
aviat hi sobreviuen—,
alguns intenten
adaptar-se, uns altres
se salten els
condicionants i molts
esdevenen víctimes
inconscients dels
prejudicis.

L’Espanyol
supera la
primera final
Els blanc-i-blaus dobleguen el
Deportivo (3-1) i se situen a sis
punts de la salvació
Un De la Peña genial condueix
l’equip al triomf després de 5
mesos de no guanyar a Montjuïc

