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Tarragona millorarà
els carrers entre la
plaça dels Infants
i el mercat Central
PAÏSOS CATALANS 4

L’ICS només ha de
pagar un 10% de les
indemnitzacions
que li reclamen
SOCIETAT 9

Els alcaldes de pobles
petits cobraran un sou del
govern a partir del gener
왘 La mesura, que ahir va avançar la
conselleria de Governació, afecta tots
els municipis de fins a 2.000 habitants

왘 La quantitat anirà en funció del
nombre d’habitants, però en total s’hi
destinaran entre 8 i 10 milions anuals

Detenen un exdirector
de banc a Tarragona
acusat d’haver estafat
30.000 euros

PAÏSOS CATALANS 7

Messi desperta
el Barça (3-0)

PUNT DIVERS 25

Debut triomfal en
la Champions
contra el Lió

La ciutadella ibèrica
de Calafell tancarà al
públic durant un any

Luis César tornarà
al Nou Estadi
dissabte

CULTURA - ESPECTACLES 30

Els partits defineixen
els caps de llista per
Tarragona al Congrés

Tan sols 15 reusencs
han provat les bicicletes
municipals en un any

POLÍTICA 19

Més de 900 «grans
dependents» al Camp
de Tarragona

La campanya ha estat un fracàs
La regidoria de Medi
Ambient de Reus va reconèixer ahir que la campanya de cessió de bicicletes
engegada fa un any no ha
●

SOCIETAT 10

Una mare degolla
la seva filla de sis
anys al seu domicili
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PUBLICITAT

PUNT DIVERS 24

El Club del Subscriptor
PLANA 22

PUBLICITAT

La cuina empordanesa de
les mestresses de Peralada

tingut èxit: només 15 ciutadans han provat durant
tot aquest temps alguna de
les quatre bicicletes municipals.

5
Els petits fan seva Santa Tecla. Els nens i nenes de
Tarragona van conquerir ahir la festa al carrer amb els seus balls al voltant de
les bèsties del seguici petit. / JUDIT FERNÀNDEZ
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