
El PP fulmina Camacho i tria
com a candidat García Albiol
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�Els batlles es van reunir ahir després de la fràgil victòria del sí dediumenge i
vanacordar potenciar el consorci permillorar l’acceptació enel futur �11

Els alcaldes del Lluçanès
signen de manera unànime
per arribar a ser comarca

�ELS PAPERS D’UN HOME ASSASSINAT. José Puertas va morir el 1949, després de ser detingut per la Guàrdia Civil
per la suposada col·laboració amb el maquis. Ahir, la filla i la néta (a la foto, amb l’alcaldessa de Vilada) van rebre
documents d’aquest minaire. El municipi havia estat dipositari de la documentació personal. �10

Elsdocumentstornenamansdela família

D.C.

�ANIT NO QUEDAVA CAP
FLAMA. ELS BOMBERS HI
VAN DEIXAR UNA VINTENA
D’EFECTIUS DE GUÀRDIA PER
EVITAR QUE HI HAGI CAP
REVIFADA I PERQUÈ ES
PUGUI DECLARAR APAGAT

L’incendi
queda sota
control amb
petits ensurts
de dia

�LA REGENERACIÓ DEL
BOSC EN AQUEST ESPAI POT
TARDAR UNA VINTENA
D’ANYS�2 A 4

Bona part de la
zona cremada
diumenge
havia patit
el foc del 1986

BOSCOSENRISC

ElpladeCàritasquees fad’acord
amb l’AjuntamentdeManresa s’i-
niciaenquatrepisosd’unacasadel
carrerdeSantMiquel.Aquíaquest
pla de masoveria urbana preveu
que el lloguer inicial es paga amb
la mà d’obra dels nous inquilins,
pactantun tempsapartirdelqual
s’estableixun lloguer socialqueha
de tenir un preu igualment molt
assequible.�5

Càritas
trasllada
el concepte
del masover
a la ciutat
�PROVA EN QUATRE PISOS
UNA EXPERIÈNCIA EN LA QUAL
EL LLOGATER ES COMPROMET
A ARRANJAR L’HABITATGE

ENTREVISTA
Jordi Jané
Conseller d’Interior de la Generalitat

«Haurem de
revisar les
activitats agrícoles
en dies de risc»

ENTREVISTA PERE CULELL
Metge i excap del grup d’ERCa l’Ajuntament deManresa

«No tinc cap problema amb ERC, no podia
aguantar més fent de metge i de polític» �6


