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1.200 persones salvarien la vida
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El Barça agafa oxigen en la Champions. Liderats per Leo Messi, els blaugrana es van imposar
amb comoditat a l’Olympique de Lió al Camp Nou en l’inici de la competició (3-0). L’argentí va protagonitzar la jugada del
primer gol i va marcar el segon d’un partit en què va debutar Bojan Krkic. Henry va certificar, en el temps de descompte, un
triomf que dóna oxigen a l’equip després d’una setmana plena de crítiques. A la imatge, Messi dribla Belhadi. / QUIM PUIG

Buiden el llac de L’Ajuntament es Una mare amb
va gastar
problemes
la Ciutadella per
350.000 euros psíquics degolla
netejar-lo del
la seva filla a
bacteri que ha en hores extres
per l’apagada
Girona
mort els ànecs
● L’Ajuntament de Barcelona va començar ahir a buidar el llac de la Ciutadella per
poder desinfectar-lo a fons, després de saber-se que els ànecs que van morir al mes
d’agost van ser víctimes d’un bacteri que no
afecta els humans.
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L’Ajuntament de Barcelona es va gastar
350.000 euros en hores extres dels serveis
d’emergència durant l’apagada del juliol
passat. El consistori els ha reclamat a Fecsa,
que també ha rebut, fins al 31 d’agost, 1.643
reclamacions d’empreses.
●
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Una dona de 43 anys i amb problemes
psíquics va degollar ahir la seva filla de sis
anys al seu domicili de Girona, al barri de
Can Gibert del Pla. La mare està detinguda i
ingressada perquè es va prendre una gran
quantitat de pastilles.
●
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