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Les festes de
Gràcia volen
concerts
menys
sorollosos
El 70% dels actes
d’aquest any seran
en horari diürn en
la línia de fer la
festa més popular
■

Pàg. 5

SOCIETAT

Els joves
barcelonins
fumen
menys però
beuen més
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POLÍTICA

El fracàs total de la cimera
agreuja la crisi de l’Estatut
● Fiasco de la trobada dels

partits per respondre al
Tribunal Constitucional
● Mas marxa a mitja reunió
tot i que acceptaria una
possible resolució

Zapatero respecta
la nació
catalana però
li nega tot
valor jurídic

● El tripartit deixa per avui

l’últim intent per pactar
una resposta unitària
● Montilla s’oposa a
traslladar la proposta
a Madrid ■ Pàg. 12 a 16

Un estudi revela un
preocupant índex
de borratxeres en
jovent d’entre 14 i
16 anys a la ciutat
■

Pàg. 29

L’economia del
Barça és “molt
delicada”,
segons la nova
junta
■ Javier Faus diu

que la redreçaran
perquè el club és
un “vaixell fort”

Les viles marineres
celebren la
festivitat del Carme

El Club del Subscriptor
■

Pàg. 9

Montilla, Iceta, Herrera, Puigcercós i Mas dirigint-se a la reunió que es va celebrar ahir al Palau de la Generalitat ■ ANDREU DALMAU / EFE

CULTURA

PAÏSOS CATALANS

Barcelona
aparca la
polèmica i
homenatja
Centelles

S’examinaran amb
lupa les llicències
de Ciutat Vella
sota sospita

L’Ajuntament de la
capital catalana
inaugura una placa
al taller del
fotoperiodista
■

Pàg. 35

L’alcalde Hereu, entre els fills de Centelles ■ QUIM PUIG

L’Ajuntament barceloní analitzarà si
els permisos atorgats per la trama de
corrupció al districte incompleixen o
no la normativa Pàg. 4
■

