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PAÏSOS CATALANS

La nova llei de morositat colla
encara més els ajuntaments
● La norma, que obliga a pagar

● Sant Adrià, Pineda, Tordera i

les factures a un màxim de 55
dies, no es compleix arreu

Santa Susanna admeten que
incompleixen aquest termini

● Bustos: “Als ajuntaments

se’ls demana més que mai, i
no tots poden” ■ Pàg. 7

CULTURA I ESPECTACLES

Triplet del
cinema català
al Festival de
Sant Sebastià
L’actriu Nora Navas,
el film ‘Elisa K’ i la
fotografia d’‘Aita’,
guardonats en el
certamen
■

Pàg. 46 i 47

ECONOMIA

EL BARÇA GUANYA A SAN MAMÉS I AVANÇA EL REAL MADRID

Previsions de
seguiment
desigual per a
la vaga de
dimecres

El Barça va derrotar l’Athletic de Bilbao per 1-3 a San Mamés i ha superat en la classificació el Real Madrid, que no va passar d’un
empat sense gols al camp del Llevant. Sota una intensa pluja, el conjunt blaugrana va haver d’adaptar-se a un camp cada vegada més
enfangat. Keita, Xavi i Busquets van ser els autors dels gols de l’equip de Pep Guardiola, i Villa va ser expulsat. ■ EFE

PAÏSOS I CULTURA

EUROPA - MÓN

Actualment al món
hi ha vint-i-nou
conflictes armats

Milers de
barcelonins
s’aboquen
al correfoc
de la Mercè

El Club del Subscriptor

Centenars de joves
ocupen de sorpresa
l’antiga seu del
Banesto a la plaça
de Catalunya

ETA, disposada a
anar “més lluny”
d’un alto el foc
permanent

■

Pàg. 28 a 36

PRESÈNCIA

■

Pàg. 9

■

Pàg. 4 a 6 i 50

Dos dels participants en el correfoc d’ahir ■ ORIOL DURAN

Dos representants de l’organització
terrorista afirmen en una entrevista al
diari ‘Gara’ que la solució del conflicte
ha d’arribar a través del diàleg ■ Pàg. 27

