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El Corte Inglés de Mataró estarà
envoltat de pisos i més botigues
왘 El govern municipal vol
canviar les naus industrials
actuals per 308 habitatges

왘 El projecte també preveu
construir una escola a la
fàbrica Fontdevila i Torres

왘 L’Ajuntament anuncia
que obrirà el concurs
d’adjudicació aquest mes
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Saviola resol
a Vitòria en
la copa (0-2)
Batasuna diu que el
comunicat d’ETA és
suficient per reprendre
el procés de pau
EUROPA - MÓN 18 i 19

Montserrat, sota control.

Els geòlegs van començar ahir els treballs per analitzar quina és la situació de risc de nous
despreniments a la zona dels Degotalls de Montserrat. Un cop es tinguin els resultats d’aquest estudi es decidirà si cal col·locar ancoratges
en alguns blocs de roques esquerdats i que han quedat debilitats després del despreniment del dia 2. / GABRIEL MASSANA

Maragall creu que els
decrets d’ESO, FP i
infantil envaeixen
competències

PAÏSOS CATALANS 8

La prevenció d’incendis a les
urbanitzacions, a examen

SOCIETAT 9

Lexus
LS 460, un
aparador de
tecnologia

Un estudi de les ADF del Maresme alerta que només la meitat
dels veïnats tenen franges de protecció contra el foc

El Maresme ja
supera els
400.000
habitants
La comarca del Maresme ha crescut l’últim any un 2,7% i ja ha superat el sostre dels 400.000 habitants.
Òrrius és l’únic poble que perd veïns
dels trenta municipis.
●

Un estudi realitzat per les agrupacions de defensa forestal (ADF) del Maresme alerta que
només la meitat de les urbanitzacions de la comarca tenen mesures de prevenció contra els
●

incendis. Els veïnats de Llavaneres i Sant Pol
són, segons el treball, els que acumulen més
mancances. En canvi, els més ben preparats estan a Tordera, Teià i Mataró, entre altres llocs.
MARESME 3

MARESME 3

168714/728877i

PUBLICITAT

garantia professional des de 1965
CALELLA
Sant Joan, 63 ☎ 93 766 03 04

PINEDA DE MAR
Dr. Bertomeu, 70 ☎ 93 767 12 00

MALGRAT DE MAR
c/ Carme, 22 ☎ 93 761 92 88

w w w. f i n q u e s v i l a . c o m

