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Ferrocarrils diu que pot
posar encara més trens
si hi ha prou demanda
� Ahir va entrar en servei el metro comarcal sense incidències � La companyia
afirma que la línia de Manresa té capacitat per augmentar les freqüències �Pàg. 2 i 3

El davanter del Barça Giovani lluitant amb el sevillista Adriano en una acció del partit

El Barça
posa una
pressió de
mínims al
Madrid

El Barça va treure ahir un
punt del camp del Sevilla
(1 a 1). Un resultat que en
altres ocasions no hauria
estat dolent,però que en el
moment en què els blau-
grana estan fent una perse-
cució desesperada del lí-
der, el Real Madrid, és un
guany escàs. Amb aquest
empat, el Barça posa una
pressió de mínims als
blancs, que juguen a casa
davant el Valladolid sabent
que es poden posar a 8
punts del seu rival més di-
recte.De fet,el partit d’ahir
va ser dominat clarament
pel Sevilla davant un Barça
apàtic,que només es va sal-
var per una jugada aïllada
a la recta final del partit
que va culminar Xavi.
�Pàg.33

La manifestació, ahir

I TAMBÉ...

El clam per
Flors Sirera
se sent als
carrers de
Brussel·les
� Rwandesos a l’exili
i un grup de catalans
es van manifestar
ahir a Brussel·les per
demanar la detenció
de la cúpula militar
de Rwanda,a la qual
s’acusa de crims com
el de la manresana
Flors Sirera.�Pàg.5

Manresa
� El Pla d’Actuació
Municipal (PAM),els
resultats del qual es
van presentar ahir,
recull més de 500
compromisos, com
ara urbanitzar espais
lliures del Congost i
crear aparcaments
dissuasius a les entra-
des de la
ciutat.�Pàg.4

Salvador Sauleda
Dir. de Fontanals Golf

«El consum
d’aigua no és
el que diuen»

Sauleda creu que el
golf té mala premsa
«pel seu passat d’elit» i
diu que es fa demagò-
gia.�Pàg.14 i 15

Solsona no sap quina
quantitat d’aigua perd
per fuites a la xarxa

El sistema instal·lat no
permet a l’Ajuntament
destriar el cabal que
s’escapa per fuites, del

que correspon a lectures
incorrectes dels compta-
dors i del de sortidors
públics.�Pàg.11

Matt Walsh

La lliga belga dóna per
fet que Walsh ha fitxat
per l’Spirou Charleroi

La pàgina web oficial de
la lliga de bàsquet de Bèlgi-
ca anunciava ahir el fitxat-
ge de Matt Walsh per l’Spi-
rou Charleroi. Per contra,

fonts del Ricoh Manresa
mantenien ahir que el ju-
gador encara formava part
de l’entitat i que se l’espera
demà.�Pàg.29
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