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I TAMBÉ...
ARXIU

Jordi Moltó, actual
alcalde per CiU

Moltó guanya
el pols
judicial a
l’anterior
alcaldessa
de Sallent
 El TSJC ratifica la
sentència que
anul·lava un ple municipal impugnat per
CiU. yPàg. 10

ICV de Manresa insta la
Generalitat a aclarir com
organitzarà la vegueria
 El grup local d’un dels socis del tripartit català pretén que l’Ajuntament
reclami disposar en nou mesos d’un mapa de delegacions territorials yPàg. 8
MIREIA ARSO

El trasllat de
línies de Sant
Joan ja només
depèn del
finançament
 Fecsa ultima el
projecte de soterrament que permetria
urbanitzar un ampli
sector. yPàg. 11

CiU perd
una
regidora a
Puigcerdà
Montserrat López,
número cinc de la federació nacionalista a
la llista electoral,
abandona el grup de
CiU i es converteix en
regidora
independent. yPàg. 13

La falta de mestres, principal ombra de l’inici de curs a la Catalunya central
La població escolar creix i calen més mestres,que sovint costa trobar o que no hi ha prou diligència per nomenar.És el cas de Navarcles,on ahir en faltaven set, o de Manresa, on també hi havia places buides. La manca de professionals i l’estrena de centres nous muntats en prefabricats (com el de la
foto, a Sant Fruitós) van ser les dades principals d’un inici de curs escolar majoritàriament plàcid a les nostres comarques. yPàg. 2 a 5

L’Olympiacos
portarà les
estrelles a
Manresa

Estats Units es nega a
jugar si no ho autoritza
la federació espanyola

El Ricoh va confirmar
ahir que el potentíssim
Olympiacos és el rival
d’un amistós per recollir
fons. yPàg. 32

El president de la Federació de Futbol dels Estats
Units, Sunil Gulati, va
emetre ahir un comunicat
en què declina jugar l’amistós compromès amb la

Arvydas Macijauskas

selecció catalana si la federació espanyola es nega a
autoritzar-lo. Els americans reconeixen que volen
jugar, però no sense aprovació oficial. yPàg. 36

