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L’exalcalde de Cabrera, imputat
pel tancament d’un prostíbul
왘 El jutjat de Mataró investiga
si Carles Rocabert va infringir
la llei denegant les llicències

왘 Si els propietaris del Calipso
왘 Rocabert defensa que el club
o la fiscalia l’acusen, haurà
no complia la normativa i que
d’asseure’s al banc dels acusats
per això no podia estar obert
MARESME 2

Llavaneres
renegocia el
conveni per
fer municipal
La Bodega

El nombre de delictes
i faltes puja un 21%
en un any a Mataró
PAÏSOS CATALANS 8

Critiquen que no
s’informa prou de les
obres de la depuradora

● Revoca l’acord inicial,
que s’està investigant dins
de la «trama Pretòria»

PAÏSOS CATALANS 8

Quatre municipis del
Maresme demanen
ajuts per millorar
urbanitzacions

● L’empresa propietària de
l’edifici rebrà ara menys
terrenys per fer-hi pisos
● El govern en minoria de CiU a
Llavaneres ha renegociat a la baixa
el conveni urbanístic de l’edifici de
La Bodega, un dels acords que investiga l’Audiencia Nacional en el
marc de l’operació Pretòria. En el
nou acord, que deixa sense efecte
l’anterior que es va signar el 2006,
es preveu que la societat Cortijosa
cedeixi l’immoble modernista a
l’Ajuntament a canvi d’una parcella de terreny més petita que la que
es preveia abans per fer-hi 30 pisos.

PAÏSOS CATALANS 8

Comencen les obres
de l’escola Fabra
PAÏSOS CATALANS 8

El Barça
elimina el
Panathinaikòs
(67-70)
El Club del Subscriptor
PLANA 18
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Caixa Laietana no dóna
per perduda la fusió
amb Caixa Penedès
L’entitat d’estalvis maresmenca confia que en
un termini curt de temps «s’aclareixi la situació»
● Caixa Laietana nega que la fusió
amb Caixa Penedès estigui descartada i que s’hagi aparcat definitivament. Defensa que el procés continua viu, «però aturat», i que en un

termini curt de temps «s’aclarirà la
situació». Tot i no descartar res, l’entitat recorda que «té molt bona relació» amb gairebé totes les caixes
d’estalvis d’arreu de l’Estat.
PAÏSOS CATALANS 7
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La Ribera
d’Ebre, des
de les seves
muntanyes

