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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Un artefacte explosiu
esclata davant d’una
comissaria de
l’Ertzaintza a Zarautz

Medi Ambient fa marxa
enrere i la depuradora anirà
a la pedrera de Montpalau
왘 Recupera un projecte rebutjat el
2005 perquè és urgent i per no
perdre la subvenció d’Europa

왘 Incorpora el tractament terciari de
les aigües, part de les quals
s’abocaran a la conca de la Tordera
PAÏSOS CATALANS 6

EUROPA - MÓN 22

Un diputat d’ERC
s’acusa d’haver
participat en la crema
de fotos del Rei
POLÍTICA 20

Montilla demanarà
respecte
a la pluralitat del país
POLÍTICA 18 i 19

L’Espanyol
guanya
el Sevilla
per 2 a 3
La tuneladora veu la llum amb un any i mig de retard. La tuneladora de la línia 9 del metro que esEl Club del Subscriptor

tà perforant el tram entre Badalona i la Sagrera va trencar ahir l’últim mur, reconstruït per a l’ocasió, que el separava de la sortida a la futura
estació Onze de Setembre, a la Sagrera. Ha estat un tram accidentat i s’ha trigat a fer-lo més d’un any i mig més del previst. / O. DURAN
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Mataró tanca cinc carrers Fan malbé
les restes
a l’Havana i provoca un
d’una capella
caos circulatori
a Arenys
L’Ajuntament admet els problemes de trànsit
però assegura que «és un fet puntual»

de Munt
Les obres de la bassa de laminació
de la riera d’Arenys de Munt han
acabat de fer malbé les restes d’una
ermita catalogada del segle XIII. La
CUP ha denunciat els fets i l’alcalde
obrirà un expedient a l’empresa.
●

La coincidència de les obres en
cinc carrers del barri de l’Havana de
Mataró provoca aquests dies un caos
circulatori i la queixa de veïns que
diuen que no poden accedir a casa se●

829430-871171w

va amb els vehicles i que denuncien
que totes les parades de l’autobús
s’han anul·lat. L’Ajuntament admet
la situació, però diu que és puntual i
que les obres eren necessàries.
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