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A prisión por robar en
domicilios y empresas.

La primavera trae 22
nuevas rutas. El Aeroport

Marc Ayza clausura el
Festival de Jazz. El batería

Una vecina de 79 años
muere atropellada. Una

Queman la bandera española. El PP denunció

Un alud sepulta a un esquiador. Los bomberos

Un joven de 26 años ingresó en prisión como presunto autor de al menos ocho
robos perpetrados desde
mayo empresas y viviendas
de la comarca del Segrià.

de Girona cuenta desde
ayer con 22 nuevas rutas,
entre ellas a Ibiza, Nador
y Madrid, uno de los destinos históricamente más
reivindicados.

Marc Ayza ofreció el último
concierto de la 31ª edición
del Festival de Jazz de Terrassa. Casi 400 personas vibraron con su peculiar mezcla de jazz, soul y hip hop.

mujer de 79 años falleció el
sábado por la noche al ser
arrollada por un turismo en
el punto kilométrico 1’5 de
la C-12, dentro del núcleo
urbano de Amposta.

ayer que el viernes unos individuos quemaron la bandera española del balcón del
consistorio y pintaron la estelada, así como proclamas
a favor de la huelga general.

rescataron ayer a un joven
que quedó medio sepultado por un alud mientras
practicaba esquí de montaña en el Bosc Negre. Otros
dos salieron ilesos.

La bretxa entre preus
i sous ofega les famílies
Els salaris han augmentat un 14% de mitjana els darrers
10 anys a Catalunya, mentre que l’IPC s’ha disparat un 22%
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Durant els darrers 10 anys, els
sous han pujat un 14% a Catalunya, lluny del 22% d’increment de l’IPC, amb la qual cosa la major alça dels preus ha
anat acompanyada d’una pèrdua del poder adquisitiu. Això
ha dut les famílies a reduir la
despesaanuali,sial2007erade
34.204 euros, al 2010 va ser de
31.889 euros: un 7,25% menys.
A més, l’IPC continua a
l’alça i les diferents administracions apugen impostos, creen
taxes i redueixen prestacions.

La butxaca fa
canviar el consum
Les famílies catalanes han prioritzat despeses i, ara, en comparació amb l’inici de la crisi (2007),
es gasten menys en roba i calçat
(18,53%), parament de llar
(18,78%); oci (15’28%) i hotels i
restaurants (13,43%). Per contra,
paguen un 9,6% més per l’habitatge, l’aigua i l’electricitat; un
19,42% més per l’ensenyament,
i un 3,37% més per la salut.

«S’amplia l’escletxa entre rics
i pobres, i cada cop hi ha més

gent que no arriba a final de
mes», alerta la portaveu de
CCOO, Núria Llobet. Aturats i
pensionistes són els més afectats, però «hi ha un gruix molt
important de gent rondant la
pobresa», afegeix.
«La reforma laboral fomenta la destrucció d’ocupació, i a menys ingressos i més
inseguretat, menys consum i
la crisi empitjora», avisa el secretari de política sindical de
la UGT, Camil Ros. Llobet defensa una reforma fiscal en
profunditat i «buscar els diners allà on són», enlloc
d’apujar impostos com l’IVA.

EN PRIMERA PERSONA
«En altres llocs, l’IPC
no fa pujar el lloguer»

«Gasto menys en roba
i miro més el que compro»
Anna,
terapeuta Q
Mira més el
que gasta i ha
reduït les
despeses menys necessàries,
com la roba. A més, «intento
fer el menjar jo enlloc d’anar
a restaurants, i quan vaig al
supermercat prioritzo les
marques blanques».

Jesús, guionista i realitzador
Q Surt menys
i intenta estalviar en llum
i aigua i mira de no comprar
productes cars. Ara paga més
de lloguer per la pujada de
l’IPC, que no s’aplica, diu, en
d’altres llocs de l’Estat. Al juny
se’n va a viure a Andalusia.

«Mirem d’estalviar
en allò que podem»

«Hem reduït una mica
la despesa de tot»

Javier,
informàtic Q
Viu amb els
pares i intenten estalviar
en llum, aigua i gas, tot i que
amb el fred d’aquest hivern
ha estat difícil. També opten
per les marques blanques per
reduir la despesa en menjar.

Isabel, mestressa de casa
Q Sempre han
mirat de
gastar poc
i no van al cinema des de fa
anys, perquè només el marit
rep una pensió. «Tenim un fill
que no està bé i venim de
reservar plaça en un centre».

FLASH

Atención a las víctimas
de accidentes El Servei Català deTrànsit ofrece
desde hoy orientación psicólogica,sanitaria,legal y
jurídica a las víctimas de
accidentes de tráfico.

Buscan fondos para
investigación Una
treintena de reconocidos
médicos e investigadores
que ejercen en Barcelona
buscan inversores extranjeros para sostener la sanidad.

Hacienda catalana
propia El president,
Artur Mas,alertó ayer que
Catalunya creará su propia
Hacienda si España no le
concede el pacto fiscal.

Atraídos por Medicina
El Saló de l’Ensenyament
cerró con 80.000 visitas.
Medicina generó mucho
interés entre los estudiantes.

