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Barcelona podrà
edificar al futur Parc
Natural de Collserola
PAÏSOS CATALANS 8

Una quarta part dels
reclusos de les
presons catalanes
encara no han estat
jutjats
PUNT DIVERS 23

Ferrocarrils de la
Generalitat reprèn
dissabte el servei al
túnel del Gornal

L’Alt Maresme s’uneix per
primera vegada per lluitar
contra l’ablació
왘 Els sis municipis convoquen una
왘 L’objectiu és garantir la seguretat
trobada informativa a la qual
de les nenes que tenen més risc
conviden els col·lectius d’immigrats
de ser mutilades
MARESME 2

El Masnou
crea un pla
per trobar
més espais
d’aparcament

PAÏSOS CATALANS 6

Salut troba
irregularitats en
l’atenció a la primera
dona morta arran
d’una operació
d’obesitat

El Masnou té greus mancances
d’aparcament des de fa anys. Amb
l’objectiu de pal·liar la falta de places, des del govern del PSC i ICVEUiA s’ha creat un pla per detectar
més espais al municipi que puguin
esdevenir pàrquings en un futur. Es
preveu trobar lloc per a 1.900 places
noves «a llarg termini».
●

SOCIETAT 14

L’Estat té «segrestats»
part dels «papers de
Salamanca» dos anys
després

MARESME 3

No troben
intoxicació per
raticida als
alumnes de
Tordera

CULTURA - ESPECTACLES 34

El Vila-real
posa a prova
el Barça a
la copa
Càmeres al parc de Can Borrell d’Arenys de Munt. L’AjunEl Club del Subscriptor

Les analítiques que es van fer ahir
a la vintena d’infants de l’escola La
Roureda de Tordera descarten de
moment cap intoxicació per raticida.
Avui faran les últimes proves als infants de P3.
●

tament d’Arenys de Munt instal·larà càmeres de videovigilància al parc públic de Can Borrell per
evitar les contínues bretolades contra el mobiliari urbà que hi tenen lloc. / LLUÍS MARTÍNEZ
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PUNT DIVERS 23

168714/728877i

PUBLICITAT

garantia professional des de 1965
CALELLA
Sant Joan, 63 ☎ 93 766 03 04

PINEDA DE MAR
Dr. Bertomeu, 70 ☎ 93 767 12 00

MALGRAT DE MAR
c/ Carme, 22 ☎ 93 761 92 88

w w w. f i n q u e s v i l a . c o m

