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Tordera té pisos socials
fets des del 2007 i
encara no s’han adjudicat
왘 El procés administratiu gestionat
per l’Incasol eternitza l’entrega de
les claus dels habitatges de lloguer

Obren a l’antic
hospital de Mataró un
espai per rehabilitar
pacients amb danys
cerebrals

왘 Les dues promocions estan
ubicades al sector de Sant Jaume
i han de beneficiar 85 famílies
PAÏSOS CATALANS 10

PAÏSOS CATALANS 9

Cabrera de Mar
proposa fer cinc
espigons a la platja
però l’Estat li respon
que se n’oblidi
PAÏSOS CATALANS 10

Un jutge obliga el
Consorci Sanitari del
Maresme a readmetre
una metgessa que va
acomiadar
PAÏSOS CATALANS 10

PAÏSOS CATALANS 9

El Regal
Barça ja és
als quarts de
l’Eurolliga
El Club del Subscriptor
PLANA 20

Reobre la Fundació Tàpies. La Fundació Tàpies va reobrir ahir després d’estar tancada els últims dos anys, esperant la
fi de les obres de rehabilitació de l’edifici, amb el repte de reinventar-se i poder presentar un nou projecte més incisiu amb la seva principal
raó de ser: el debat avançat i visionari de l’art contemporani. / ANDREU PUIG
PAÏSOS CATALANS 2 a 4
PUBLICITAT

Deixaran de buscar dins
el mar el jove de Canet
de Mar desaparegut
El Mossos centraran ara la investigació en la ruta
en bicicleta que va seguir Dani Rodao
●

Continua desaparegut Dani
Rodao, el jove de Canet que
feia una ruta en bicicleta per
l’Alt Maresme i la Selva marítima i del qual no hi ha notícies

des de fa dies. La bicicleta que
duia va aparèixer dilluns en una
platja de Blanes i llavors es van
activar els equips de salvament,
que van estar pentinant la zona.
PUNT DIVERS 21

826104-982211®

Uns veïns de Sant
Vicenç de Montalt
denuncien que
l’alcalde no els
deixarà entrar a
la sala de plens

GASTRONOMIA ACTUAL
EN UN ENTORN
IMMILLORABLE
Servei de menú (migdia) i carta
INFORMACIÓ I RESERVES:
Passeig Baró de Viver, 56 · 08310 Argentona
Tel. 93 797 40 08 - El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

