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La Generalitat lloa el
model d’atenció a les
dones maltractades
que s’ha dissenyat
a Mataró
PAÏSOS CATALANS 10

Canet canvia el
calendari de recollida
de les fraccions de la
brossa per millorar-ne
els resultats

El centre psiquiàtric a la
Llar Cabanellas de Mataró
es començarà a fer el 2012
왘 Es preveu convertir la finca en
un gran recinte d’abast comarcal
d’atenció als malalts mentals

왘 Inclourà un hospital de 70 places,
un centre de rehabilitació,
residències i habitatges dotacionals
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PAÏSOS CATALANS 10

El govern i ERC de
Palafolls aproven
un tràmit per agilitar
els pisos socials
de lloguer
MARESME 3

Els partits es donen
una setmana més de
marge per evitar el
fracàs de la llei electoral
POLÍTICA 16

POLÍTICA 17

El nombre de penes
alternatives a la presó
va augmentar un 43%
el 2009 a Catalunya
PUNT DIVERS 22

Silva és
un objectiu
prioritari
del Barça
El Club del Subscriptor
PLANA 20

Premi Carvalho per a Ian Rankin. L’escriptor escocès, creador del mític inspector Rebus, va ser ahir a Barcelona
per rebre el V Premi Pepe Carvalho, en el marc de la BCNegra. L’autor, gairebé inèdit en llengua catalana, va assegurar que el seu personatge encara té corda per a estona, malgrat que l’ha jubilat. A la imatge, Rankin, amb el guardó, a l’ajuntament de Barcelona. / ANDREU PU
IG
CULTURA - ESPECTACLES 30
PUBLICITAT

El transvasament del
Ter a Barcelona es va
reduir un 20% el 2009
El conseller de Medi Ambient visita les obres
d’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera
● El conseller de Medi Ambient i
Habitatge, Francesc Baltasar, va visitar ahir les obres d’ampliació de la
dessalinitzadora de la Tordera, a Blanes, i va afirmar que les noves in-

fraestructures reduiran encara més el
cabal transvasat del Ter cap a Barcelona. A més, es va comprometre a
augmentar fins als 3,7 metres cúbics
per segon el cabal ecològic del riu.
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Chaves recorda que
la Generalitat no pot
tocar les províncies

