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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Anul·len la imputació de Bassas
pel cas de Can Fàbregas de Mataró
왘 El jutge instructor va admetre 왘 L’alcalde, Joan Antoni Baron
errors en les diligències
(PSC), i l’advocada d’Urbanisme
contra el regidor d’Urbanisme
continuen, però, imputats

왘 El ple va aprovar una moció
de suport a les consultes
després que el PSC la retallés
MARESME 2

El Maresme tindrà
cicles formatius
d’emergències
mèdiques i
instal·lacions de
comunicacions
MARESME 3

S’inaugura la
nova deixalleria
mancomunada
de Les 3 Viles
MARESME 2

El líder del PP,
Mariano Rajoy, reitera
a Montilla la seva
negativa a renovar
el Constitucional
POLÍTICA 16

Neteja a fons dels boscos del Montnegre i el Corredor. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va visitar ahir els boscos del Montnegre i el Corredor per comprovar en directe el ritme de les obres de desbrossament
i neteja de les franges de prevenció d’incendis i dels camins forestals afectats pel temporal de neu i vent del 8 de març. / T.M.

El Regal
Barça busca
la final de
l’Eurolliga
El Club del Subscriptor
PLANA 24

PAÏSOS CATALANS 10
PUBLICITAT

La Half Challenge
tindrà 500 voluntaris,
la majoria de Calella
L’organització donarà un euro a la Fundació
Catalana d’ELA per cada atleta inscrit a la cursa
● La mitja triatló que s’organitzarà
al Maresme el proper diumenge 16
de maig disposa, segons l’organització, de prop de 500 voluntaris que
han manifestat la seva intenció de

prendre-hi part. D’altra banda, els
responsables de la cursa van informar ahir que, per cada atleta que s’hi
inscrigui, destinaran un euro a la
Fundació Catalana d’ELA.
MARESME 3
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Les
Festes
de Maig
de Badalona

