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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El Maresme aplicarà rebaixes als
peatges de la C-32 al juliol
왘 Només se’n beneficiaran els
vehicles que passin per les
barreres de Vilassar de Dalt

왘 El descompte principal serà del
25% per als que hi circulin
setze cops al mes com a mínim

왘 Aproven un document de
mobilitat que vol impulsar
l’ús del transport públic
MARESME 2

L’empresa pública
Adigsa promou la
instal·lació
d’ascensors en dos
barris de Mataró
MARESME 3

Enginyers i tècnics
acusen Endesa de
deixadesa en el
manteniment de les
línies elèctriques
PAÏSOS CATALANS 9

Mor un policia
francès prop de París
en un tiroteig amb
presumptes
membres d’ETA
EUROPA - MÓN 19

CULTURA - ESPECTACLES 32

El Barça
busca un lloc
en els quarts
de final
El Club del Subscriptor
PLANA 22

ampliar el pont de la carretera N-II que passa per sobre de la via del tren afecten aquesta setmana el trànsit, que de les deu de la nit a les sis del
matí es desviarà per camins alternatius. L’actuació permetrà passar dels set metres d’amplada actuals a onze. / AJUNTAMENT DE TORDERA
MARESME 3

Adif diu que posarà remei
a la via de Cabrera,
afectada pel temporal
Presenten els projectes de millora de les
estacions de tren del Masnou, Arenys i Malgrat
● El president d’Adif, Antonio
González, va assegurar que ja treballen amb el departament de Costes
per evitar que es tornin a produir episodis com el del darrer temporal, en
què les onades van afectar el pas de

combois a l’altura de Cabrera de
Mar. Ahir va presentar les millores a
les instal·lacions d’Arenys de Mar i
Malgrat de Mar. També s’actuarà a
Premià de Mar, on es tira endavant el
baixador de Can Pou-Camp de Mar.
MARESME 3

PUBLICITAT
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La Generalitat preveu
construir 395 centres
culturals més a
Catalunya fins a l’any
2020

L’ampliació del pont de l’N-II sobre la via a Tordera afecta el trànsit. Les obres per

