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La cooperant Alícia Gámez arriba a Barcelona
després de passar 100 dies en mans d’Al-Qaida
PAÏSOS CATALANS 2 i 3

Les urbanitzacions de Sant Cebrià
allarguen l’agonia de no tenir llum
왘 No els garanteixen el
왘 El Consell Comarcal gestionarà
subministrament d’energia fins
les denúncies dels ciutadans
d’aquí a una setmana o dues
afectats pels talls elèctrics

왘 La família de l’home mort a
Tordera critica els Mossos
perquè els van informar tard
PAÏSOS CATALANS 8 i 9

CDC de Pineda
denuncia que hi ha
«descontrol» als
comptes municipals
PAÏSOS CATALANS 9

El Parlament aprova
la llei que permet
convocar
referèndums
POLÍTICA 17

La confraria de
Pineda es trasllada
PAÏSOS CATALANS 9

Els treballadors de l’hospital de Mataró volen millores salarials. Prop d’un centenar de
persones es van manifestar-se ahir al centre sanitari per denunciar que fa dos anys que tenen el sou congelat, les condicions de treball i els
acomiadaments recents. També van criticar el tarannà «dictatorial» de la direcció del Consorci Sanitari del Maresme. / LL.M.
PAÏSOS CATALANS 10

El Madrid
torna a fer
el ridícul a
Europa (1-1)

Malgrat recuperarà la
torre de Can Serra i farà
un arxiu sostenible
Presenten els dos projectes singulars que
s’aixecaran a la parcel·la del carrer de Mar
●

El Club del Subscriptor
PLANA 20

Malgrat de Mar va presentar ahir
oficialment la restauració de la torre
de Can Serra i el nou edifici de l’arxiu municipal, tots dos situats en una
mateixa parcel·la del carrer de Mar.

Entre les característiques de l’ambiciós projecte destaca la creació d’un
equipament amb la màxima qualificació pel que fa a criteris de respecte
amb el medi ambient.
PAÏSOS CATALANS 10
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