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Inditex podrà fer el centre logístic
a Palafolls si adequa dues rieres
왘 Medi Ambient li reclama
un projecte hídric i solucions
per a les aigües residuals

왘 La multinacional tèxtil gallega
accepta la proposta, que ha de
ser ratificada per Urbanisme

왘 L’obertura del centre logístic
significarà una oferta
de 500 llocs de treball
ECONOMIA 32

Emotivitat i entrega
del públic en el primer
concert de comiat de
Lluís Llach a Verges
CULTURA - ESPECTACLES 40 i 41

El Club del Subscriptor
PLANA 25

El Barça lliga
millor els
recupera el pont de ferro. Un grua molt gran va instal·lar ahir la passarel·la del nou pont de ferro que
«cracks» que Tordera
uneix la plaça de l’Església i la zona esportiva per sobre del riu Tordera. L’estructura metàl·lica va provocar molta expectació perquè significava el retorn d’un símbol per al poble. El pont antic va desaparèixer per una riuada l’any 1969.
altres clubs
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Pineda demanarà al
banc 7 milions per fer
front a les inversions
El govern de CiU, en minoria, aprova un
pressupost consensuat amb el PSC i el PP
● Pineda de Mar haurà de demanar
crèdits per valor de més de 7 milions
d’euros per afrontar les inversions
incloses dins el pressupost per a
aquest any, aprovat dijous. Els

comptes, que tenen el suport de CiU,
el PSC i el PP –ERC va votar-hi en
contra–, inclouen la redacció de tretze projectes urbanístics que han de
transformar el municipi.
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Canvi d’hora

Aquesta matinada,
quan el rellotge marqui les dues,
caldrà avançar
l’hora fins a
les tres
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