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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

La policia de Mataró porta al ple
la demanda d’un millor servei
왘 Els agents omplen la sala,
però el govern del PSC, ERC i
ICV no els deixa parlar

왘 CiU i PP aprofiten per atacar la
gestió del regidor de Seguretat
Ciutadana, Ramon Bassas

왘 El cos denuncia la manca
d’efectius i les condicions en
què treballa i reclama millores
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L’aqüífer del delta del
Llobregat s’haurà
regenerat en deu anys
PAÏSOS CATALANS 8

Els homes tindran un
permís de paternitat
de 15 dies, que serà
d’un mes en vuit anys
SOCIETAT 17

El diputat del PP
Rafael López fa de
cop 219 preguntes
parlamentàries
POLÍTICA 20

El Barça
acusa el «jet
lag» i no es
veu favorit

Barceló, 15 anys després. L’artista de Felanitx va inaugurar ahir la nova seu del centre cultural de la Fundació Círculo
de Lectores amb una exposició inèdita a l’Estat d’aquarel·les inspirades en la Divina comèdia, de Dante. L’artista, que feia 15 anys que no
presentava la seva obra recent a Barcelona, es va declarar molt il·lusionat per l’esdeveniment. / QUIM PUIG
CULTURA - ESPECTACLES 40
PUBLICITAT

AGENTS DE LA
PROPIETAT
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La TDT
pública del
centre i baix
Maresme ja
té consorci

La jutgessa envia a la
presó per homicidi el
gendre de Tous

ADMINISTRACIÓ
DE FINQUES

OFICINA CENTRE
C/ PUJOL, 20 - 08301 MATARÓ
TEL. 93 790 39 45

També ingressa a presó l’assaltant que va ser
detingut i acompanyava el que va morir

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

Tretze municipis, capitanejats per
Mataró, i el Consell Comarcal van
oficialitzar ahir la creació del consorci que gestionarà la televisió digital (TDT) pública del centre i el sud
del Maresme.
●

829430/735889O

OFICINA PALAFOLLS
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

Lluís Corominas, gendre i cap de
seguretat de la família Tous, va ingressar anit a la presó per ordre de la
jutgessa acusat de l’homicidi del lladre que dissabte va abatre a trets
●

quan sel va sorprendre intentant assaltar el xalet dels joiers, a Sant Frutiós del Bages. La jutgessa també va
decretar anit l’ingrés a presó de l’altre lladre que acompanyava el mort.
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