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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Faran la segona dessalinitzadora
per garantir l’aigua al Maresme
왘 La infraestructura funcionaria
el 2011 i abastaria també
Girona i el Vallès Oriental

왘 S’emplaçarà a la zona nord de
la Tordera i serà una de les
més grans de tot Catalunya

왘 Les actuacions d’emergència
que fa el govern allunyen les
restriccions fins al juny
MARESME 2

Les entitats esportives
de Calella gestionaran
provisionalment les
instal·lacions
MARESME 2

Arenys de Mar
comença les
complexes obres
de Platja Cassà
MARESME 3

Josep Roig (ERC)
plega com a regidor
de Vilassar de Mar
MARESME 3

Tota la senyalització
del nou túnel de
Vielha és en castellà
PAÏSOS CATALANS 7

Valverde diu
que serà
difícil fer 36
punts més
El Club del Subscriptor
PLANA 21

repetir ahir a Vilassar de Dalt amb la coneguda desfilada d’animals als Tres Tombs, amb la benedicció i el repartiment de panets inclosos.
Tordera també s’hi va afegir, però en aquest cas només amb la processó i el dinar de germanor. / LLUÍS ARCAL
MARESME 3

L’Ajuntament de Tordera
atura la construcció de
pisos a Fibracolor

PUBLICITAT

380222-897565Y

A pagès
continua viva
la matança
del porc

Vilassar de Dalt compleix amb els Tres Tombs. La tradició de la festa de Sant Antoni Abat es va tornar a

L’ASSEGURANÇA DE SALUT DEL MARESME

PERQUÈ SOM
PROPERS I FLEXIBLES
Tots els serveis mèdics
que TU i la teva família
necessiteu,
ni més ni menys.

L’acord subscrit amb l’empresa el 2006 exigia que
es mantingués l’activitat industrial al municipi
L’Ajuntament de Tordera ha
«congelat» el procés pel qual es permetia construir pisos en uns terrenys
de l’empresa Fibracolor. El 2006 va
signar un acord amb la firma pel qual
requalificava el solar de 30.000 m²,
●

que passava d’industrial comercial a
residencial. El conveni, però, exigia
que es mantingués l’activitat industrial. La direcció de Fibracolor parla
ara de viabilitat incerta i els sindicats
donen per fet el tancament immediat.
ECONOMIA 26

Tria el teu producte:
●

ISSA 10

●

ISSA BÀSIC

●

ISSA EMPRESARI

Amb centre mèdic propi al cor de Mataró

●

