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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

136 entitats exigeixen que el
Prat sigui un aeroport de
connexions intercontinentals

El PP continua sol en
defensa de la guerra
de l’Iraq, quatre anys
després de la invasió

왘 L’acte organitzat per Foment del
Treball, la Cambra i el RACC també
reclama una gestió individualitzada
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왘 La instal·lació és l’única de les
líders en viatgers a Europa que
no connecta vols transoceànics

El Parlament Europeu
rebutja tramitar una
interpel·lació en català

PAÏSOS CATALANS 4 i 5
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Les temperatures
baixen entre cinc
i nou graus
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L’àrea de Barcelona ja
té 200 biblioteques
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Ronaldinho fa
27 anys
refermat com a
líder del Barça
Joies de col·leccionista. La Fundació Godia de Barcelona obre avui una exposició que sota el títol De Fortuny a BarceEl Club del Subscriptor
PLANA 24

ló. Col·leccionisme generació Francesc Godia, en què es mostren mig centenar d’obres procedents de grans col·leccions privades, com ara
Arango, Daza-Aristi, Várez-Fisa, Samaranch, Salvador Riera i Barbié-Nogaret. / EFE / JULIÁN MARTÍN
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OFICINA CENTRE
C/ PUJOL, 20 - 08301 MATARÓ
TEL. 93 790 39 45

Cabrera vol que es facin Els pares de
Tordera
més pisos perquè els
tindran
veïns no marxin
escola nova
En els últims anys només s’ha concedit una
llicència al centre del poble per fer-hi un bloc

OFICINA AV. GATASSA
AV. GATASSA, 103 - BAIX - 08303 MATARÓ
TEL. 93 798 48 80

per Nadal
Els pares de l’escola La Roureda,
al barri de Sant Pere de Tordera, han
aconseguit el compromís d’Educació que tindran l’edifici nou per Nadal. El centre es construirà amb el
sistema d’obra industrialitzada.
●

OFICINA PALAFOLLS
829430-666950J

AV. COSTA BRAVA, 26 - 08389 PALAFOLLS
TEL. 93 762 06 40

w w w. f i n q u e s p o u s . c o m

Les cases unifamiliars predominen a Cabrera de Mar, una de les
poblacions amb la renda familiar
més elevada. En el nou creixement
que proposa el consistori –arribar
●

fins als 7.000 habitants– es recomana fer més pisos i menys cases perquè es creu que els preus no seran tan
elevats i la gent no haurà de marxar a
viure fora.
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