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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Una veïna del Masnou, detinguda
per la mort de la seva filla d’un any
왘 Maria Josefa Coca, de 34
anys, es va precipitar del
primer pis al pati interior

왘 Es troba en estat greu a
l’hospital de Can Ruti, però no
es tem per la seva vida

왘 L’autòpsia confirmarà si es
tracta d’un homicidi o bé
d’una imprudència de la mare
PUNT DIVERS 23

Set cases del Prat
tenen esquerdes
«rellevants» pel TAV,
segons un informe
PAÏSOS CATALANS 8

Piqué frena la crisi del
PP obligant Nebrera a
acatar la «disciplina»
POLÍTICA 17

La policia sabia la
tarda de l’11-M que
l’explosiu utilitzat no
era l’habitual d’ETA
EUROPA - MÓN 21

Ofensiva del govern
del PP per posar fi
a les emissions de
TV3 al País Valencià
COMUNICACIÓ 45

L’Espanyol ha
de vèncer per
continuar viu
en la UEFA

Esclat d’exposicions a Barcelona. Els ginys de Leonardo da Vinci al Museu Marítim de Barcelona, les noves adquisicions de la col·lecció de la Fundació «la Caixa» al Caixafòrum (a la foto), l’homenatge expositiu a Adolfo Marsillach al Palau Robert i
la inauguració diumenge de dues exposicions al Fòrum són la variada oferta expositiva d’aquesta setmana a Barcelona. / O. DURAN
CULTURA - ESPECTACLES 33 i 34

Montilla s’implica de ple per
salvar el pla d’Inditex a Palafolls

CiU de Mataró
insisteix a
preservar Can
Fàbregas

El grup tèxtil gallec amenaça de marxar a Saragossa si no es
resolen els impediments que l’ACA troba als terrenys

El candidat de CiU a Mataró, Joan
Mora, va presentar ahir al·legacions
perquè s’anul·li la votació en secret
que va obrir el procés per descatalogar la fàbrica de Can Fàbregas.
●

El grup tèxtil Inditex es va reunir ahir amb el
conseller Joaquim Nadal i l’alcalde de Palafolls, Valentí Agustí, per trobar una solució per
construir un nou centre logístic al municipi. El
●

president José Montilla va participar en la trobada amb la voluntat de trobar una solució als
impediments que posa l’ACA als terrenys escollits, perquè els considera inundables.
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