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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El tràmit parlamentari
farà endarrerir fins al
2010 la segregació de
la Canonja
PAÏSOS CATALANS 5

L’alcalde montblanquí
amenaça de dur a la
fiscalia l’últim tram, ja
adjudicat, de l’autovia
PAÏSOS CATALANS 7

Denuncien l’ICS
perquè assigna feines
mèdiques a infermers
als CAP tarragonins

Adjudiquen el cementiri de
residus nuclears d’Ascó
per dotze milions d’euros
왘 Els municipis de les àrees amb
centrals i els ecologistes reiteren la
seva oposició al projecte d’Enresa

왘 La Generalitat demana una reunió
sobre l’incendi de Vandellòs amb el
Consell de Seguretat Nuclear (CSN)
PAÏSOS CATALANS 6

SOCIETAT 11

El govern es desentén
del pacte de Saura
amb De la Vega pel
finançament
POLÍTICA 16 i 17

Detenen almenys tres
sospitosos de voler
matar Obama en la
convenció demòcrata
EUROPA - MÓN 18

Relaxat pel 4-0 de
l’anada, només va
collar quan va marcar
el Wisla de Cracòvia,
però li va faltar encert
Calle té les hores
comptades al Nàstic,
que no descarta un
altre reforç polivalent

El Club del Subscriptor
PLANA 20

Santa Tecla juvenil.

L’Ajuntament de Tarragona va fer públic ahir el programa de les festes de Santa Tecla, que s’allargaran
entre el 14 i el 24 de setembre. Amb un programa enfocat a un públic infantil i juvenil, i amb protagonisme altre cop dels barris, hi destaquen l’actuació de l’Orquestra de la Pau (a dalt), els grups Efecto Mariposa i Antònia Font (al costat i a baix) o el Circ Raluy. / EL PUNT
PAÏSOS CATALANS 2 i 3
PUBLICITAT

Nomenen un
Aterratge
gerent a
d’emergència
Tarragona
d’un avió de
2017 per
Ryanair que
frenar la crisi anava a Girona
● Mentre que l’oposició no cessa les
crítiques per la gestió de Tarragona
2017, l’equip de govern farà un gest
per frenar la crisi i nomenarà avui Ramon Cuadrat, del Patronat Municipal
d’Esports, gerent de la candidatura.
PAÏSOS CATALANS 4

● Un avió que feia la ruta entre Bristol i Girona dilluns a la nit va haver
d’aterrar d’emergència després d’un
error de despressurització que li va
fer perdre en cinc minuts més de
2.500 metres. Hi va haver 16 ferits.
PUNT DIVERS 22 i 23
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El Barça es
desperta tard
i entra en la
Champions
perdent (1-0)
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