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Mor un jove motorista
de Sant Feliu de
Buixalleu a Tordera
en xocar contra
un autocar
PUNT DIVERS 20

Els primers pisos
socials de Sant
Jaume de Tordera
s’entregaran aquest
mes o a l’abril

El pas a nivell de
l’accident mortal de
Malgrat se suprimirà aviat
왘 Adif fa tres mesos que treballa a la
zona del Molí Vell per construir un
accés elevat que substitueixi el pas

왘 L’home de 35 anys que va resultar
ferit en la col·lisió, entre un vehicle i
un tren de la línia R1, continua greu
PUNT DIVERS 20

MARESME 3

Iniciativa recupera
l’informe de Miquel
Roca sobre
reordenació territorial
POLÍTICA 10

Unió intentarà
demostrar que no ha
rebut cap donació
anònima il·legal
POLÍTICA 11

Un grup d’estudiants
intenten boicotejar
una conferència de
Rosa Díez a la UAB
Al-Qaida demana
l’alliberament de
presos a canvi dels
cooperants catalans
PAÏSOS CATALANS 8

El Barça,
decidit a no
fallar contra
l’Almeria
El Club del Subscriptor
PLANA 18

Protesta dels policies locals a Mataró. Més de mig centenar de policies locals de paisà van manifestar-se dijous en el ple amb cartells i esparadraps a la boca com a símbol de protesta perquè, segons ells, l’equip de govern els «tanca la boca» perquè
no se’ls ha escoltat en les negociacions del nou model de flexibilitat que es tirarà endavant per cobrir les puntes de feina. / LL.M.
MARESME 2
PUBLICITAT

La processó de Pineda
canvia de local i de ruta
per les obres del carrer
La Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i del
Crist Jacent ha de traslladar a corre-cuita les figures
● Les obres de l’avinguda Mediterrània de Pineda han afectat de ple la
processó del Divendres Sant. La millora del carrer no estarà a punt perquè els passos puguin sortir, i la Con-

fraria de la Mare de Déu dels Dolors i
del Crist Jacent es veu obligada a
traslladar les figures a un altre local,
que serà la seu definitiva, i a variar el
recorregut.
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POLÍTICA 11

ESPECIALISTES
IMMOBILIARIS
Compravenda i lloguer
naus industrials, locals,
cases, torres i pisos
Administració de finques
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