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L’alcalde de Mataró admet falta de
previsió en l’afer dels prostíbuls
왘 Baron (PSC) reconeix que el
seu govern hauria pogut
regular abans els bordells

왘 Reclama a la Generalitat, però,
왘 Vocalies de dones d’entitats
que aclareixi «les indefinicions»
veïnals expressen el rebuig a
que hi ha en la normativa marc
la concessió de llicències
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La gespa del camp de
futbol, principal
destinatària dels fons
estatals a Canet
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Creen a Mataró una
plataforma ciutadana
que reclama l’arribada
d’El Corte Inglés
MARESME 3

Uns brètols rebenten
les rodes de 68
vehicles estacionats a
Arenys de Mar
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Tordera millorarà la mobilitat al centre. Els fons estatals serviran a Tordera per posar mans a la feina i tirar
endavant la transformació en zona de vianants dels carrers del centre, amb la instal·lació de pilones actives durant l’horari comercial. A
més, l’Ajuntament també asfaltarà els dos aparcaments que hi ha a la zona, per facilitar-hi la mobilitat i la rotació dels vehicles. / T.M.
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El Club del Subscriptor
PLANA 19

Insten els ciutadans a signar per aconseguir
500.000 firmes per poder portar-ho al Congrés
● El Punt, l’Avui i trenta-nou publicacions més dels Països Catalans
s’afegeixen, a través d’un editorial
conjunt, a la iniciativa legislativa popular Televisió Sense Fronteres, que

hauria de permetre que TV3 es pogués veure al País Valencià. La iniciativa necessita 500.000 firmes per
arribar al Congrés i les publicacions
insten la ciutadania a implicar-s’hi.
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El Barça no
es refia gens
ni mica de
l’Stuttgart en
la Champions

Editorial conjunt de 41
publicacions perquè TV3
es vegi al País Valencià

