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Els pares i el germà de Gabriel Pérez, quan van aparèixer per TV3.

Dues 
igualadines 
campiones 
del món
La portera Teresa Berna-
das i la jugadora Maria 
Díez, ambdues iguala-
dines, s’han proclamat 
campiones del món d’hoquei 
femení.  Pàgina 38 

Ve més 
gent de la 
que marxa
Barcelona es va buidant de 
gent, però les comarques del 
voltant les acullen. L’Anoia 
no se n’escapa. El 2015 con-
tinuava havent més entrades 
que sortides.  Pàgina 9

  Pàgina 37

Hospital: “Es va fer 
el que s’havia de fer”

“Es va fer el que s’havia de fer”. 
Tot i reconèixer errors, aques-
ta va ser la resposta que la di-
recció de l’Hospital d’Igualada 
ha donat als pares de Gabriel 
Pérez, mort per una peritonitis 
mal diagnosticada, als 24 anys 
d’edat, el passat mes d’agost 
després d’anar tres vegades a 
Urgències. La Generalitat en-
cara no ha publicat les seves 
conclusions -malgrat anunciar 
fa dies que ho faria- però des 
d’Igualada han dit als pares 
que els metges “van actuar de 
forma correcta i estaven segurs 
de què feien”. La mare ha dit a 
La Veu que “ja hem fet les nos-
tres conclusions” i aniran a tri-
bunals.  Pàgina 10

PREVEIA 5.000 HABITATGES A ÒDENA I UN NUS FERROVIARI, I SEGUEIX VIGENT

La zona de Can Morera i la residencial de l’Espelt, polèmiques al 2007, i la xarxa ferroviària i de carreteres projectada.

Ara fa 10 anys, el 2006, s’apro-
vava inicialment el Pla Di-
rector Urbanístic de la Conca 
d’Òdena (PDUCO), un docu-
ment d’alt interès perquè tra-
çava quins usos havia de tenir 
el sòl de la Conca, i com s’ha-
via de gestionar el creixement 
residencial dels nuclis urbans 
fins el 2026, vint anys després. 
Les previsions del Pla van ai-
xecar molta polseguera, fins al 
punt de crear-se una Platafor-
ma social, que va tenir un am-
pli ressò mediàtic.  Pàgines 16-17

Deu anys del polèmic Pla 
Director de la Conca

Dimecres, 
Diada de 
Castelleres a 
Bellprat
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Jornada 
rodona dels 
Moixiganguers 
amb tripleta a 
Tarragona
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