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Mataró rebaixa de
l’1% al 0,7% els ajuts
a projectes destinats
a la cooperació
internacional
MARESME 2

Tordera aprova un pla
de sanejament per
eixugar els quatre
milions de dèficit
MARESME 3

Calella demanarà un crèdit
per poder fer el pàrquing a
la plaça del mercat
왘 Descartada l’opció del promotor
privat, l’equip de govern, del PSC i
ERC, vol desencallar el projecte

왘 La proposta final inclou un
aparcament de dues plantes i la
creació d’una plaça a la superfície
MARESME 2

Uns lladres entren al
CAP del Poblenou de
Pineda i s’enduen sis
ordinadors
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L’Ajuntament obligarà
els paradistes del
mercat de la plaça de
Cuba de Mataró a
obrir cada tarda
MARESME 3

La borsa rep amb una
pujada històrica el
multimilionari fons de
blindatge de l’euro
Els municipis
reclamen un sistema
de finançament nou
per combatre la crisi
PAÏSOS CATALANS 6

L’Estat introdueix
modificacions en la
prova de selectivitat
per simplificar-la
PAÏSOS CATALANS 7

El Club del Subscriptor
PLANA 20

Celebració al Palau. El Barça de bàsquet va oferir el títol de l’Eurolliga als seus aficionats, en un Palau Blaugrana que feia goig. La plantilla i els tècnics van donar les gràcies als seguidors pel seu suport i els van prometre que lluitaran
per guanyar també la lliga ACB i poder completar una temporada perfecta, amb cinc títols de cinc possibles (Lliga Catalana,
Supercopa ACB, copa del Rei, Eurolliga i lliga ACB). A la foto, el capità, Roger Grimau, amb la copa. / ANDREU PUIG
PUBLICITAT

Campanya al Masnou
perquè no arrenquin els
arbres d’un carrer
Veïns del carrer Navarra recullen 1.200 firmes
per protegir una desena de moreres
● L’eliminació al Masnou d’una desena de moreres del carrer Navarra
ha irritat un grup de veïns, que s’han
mobilitzat contra la mesura. De moment han recollit 1.200 firmes, que ja

han entregat a l’alcalde. Des de
l’Ajuntament es defensa la proposta
adduint que els arbres estan malalts, i
neguen que hi hagi la intenció d’implantar la zona blava al carrer.
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