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La societat civil reclama una gestió pròpia del Prat en un gran acte

Clam per l’aeroport
왘 900 empresaris, acadèmics i
professionals insten Montilla
a liderar la reivindicació

왘 Critiquen el model de gestió
centralitzada del govern
estatal, únic a Europa

왘 Castelldefels i Gavà avisen
que un gran aeroport no es
pot fer d’esquena als veïns

L’acte organitzat per la Cambra de Barcelona, Foment del Treball i el RACC va reunir els principals empresaris del país. / QUIM PUIG
PAÏSOS CATALANS 4 a 6

El Barça
s’enfrontarà
al Getafe en
les semifinals
de la copa

Denuncien la degradació d’un
espai natural de la Tordera
El PSC ha portat el cas a Medi Ambient perquè actuï i aturi les
accions contra la zona protegida de l’estany de la Júlia

PLANA 25

La Fundació Hospital de Mataró
va atendre l’any passat 1.366 persones, sobretot de la ciutat. L’objectiu
a batre és obrir-se a la resta de municipis i ser un centre de referència.
●

El PSC de Tordera, a instàncies d’un particular, ha denunciat l’estat de degradació progressiva de l’espai natural protegit de l’estany
de la Júlia. Els socialistes reclamen solucions i
●

El Club del Subscriptor

La Fundació
Hospital de
Mataró duplica
la gent atesa

responsabilitats polítiques al govern de CiU
pel que consideren «passivitat davant aquesta
situació». El govern local assegura que s’han
fet els passos pertinents.
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Autocars Calella
• Estem especialitzats en transport escolar, casaments, comiats, excursions, etc.
• Autocars adaptats per al transport de discapacitats físics • Truqui a qualsevol hora, qualsevol dia de l'any
Hem incorporat 3 noves unitats preparades per al transport de persones amb cadira de rodes
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A/e: calella@autocarscalella.com

