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El TAV arriba avui a Barcelona,
setze anys després
왘 L’Estat va prioritzar la
connexió Madrid-Sevilla, i la
va inaugurar l’abril de 1992

왘 La primera data per a
l’arribada a Barcelona es va
fixar el 1995, fa tretze anys

왘 Morlan dissol el centre de
control ferroviari per la
imminència de les eleccions
PAÏSOS CATALANS 2 a 5

L’Estat invertirà 50
milions per millorar
totes les estacions de
tren del Maresme
MARESME 7

Caixa Laietana de
Mataró inaugura el
nou centre de cultura
del carrer Palau
MARESME 8

Sant Pol vol que li
tornin els diners
invertits en la passera
MARESME 8

Fidel Castro renuncia
a la reelecció com a
president de Cuba

La recta final
comença
avui a
Glasgow

Mataró Bus, a mig gas. Els conductors de Mataró Bus fa dies que mantenen una peculiar mesura de pressió per reclamar
millores laborals. Els vehicles circulen més lentament i no es compleixen els horaris previstos. Els usuaris s’han queixat i l’empresa concessionària del servei admet que estan enmig de les negociacions per renovar un pacte amb els treballadors. / QUIM PUIG
MARESME 8
PUBLICITAT

Retiren el carnet al cap
de la policia de Mataró
perquè conduïa begut

El Barça torna a la
lliga de campions ple
d’esperances en el
futur immediat
Eto’o jugarà i Messi
serà suplent

El govern local qualifica l’episodi de «lamentable»,
li obre un expedient i no descarta fer-lo fora
Joan Francesc Giménez
Cernuda, cap de la policia local
de Mataró des del 1986, va
quedar retingut el 15 de gener
en un control d’alcoholèmia a
●

El Club del Subscriptor
PLANA 24

Barcelona perquè triplicava la
taxa límit permesa. L’Ajuntament, al qual va comunicar els
fets un mes després, ha qualificat l’episodi de «lamentable».
PUNT DIVERS 26
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