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Aparcament de dos plantes per a l’hospital
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LA CONSELLERA DE SALUT MARINA GELI HA PRESENTAT L’ESBORRANY DEL PROJECTE A L’ALCALDE DE TORTOSA.- L’ampliació de
l’hospital Verge de la Cinta amb un nou edifici per a salut mental i radioteràpia preveu la construcció d’un pàrquing subterrani de dos plantes
Pàg. 16
amb capacitat d’entre 200 i 300 places. / J. VILLA
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L’Estatut cita 131.000
ebrencs a les urnes
El referèndum per l’Estatut de Catalunya convoca 131.207 ebrencs a
les urnes el 18 de juny, dels quals
2.258 són estrangers, segons el cens
oficial. Abans, però, ha citat els líders
polítics en campanya a l’Ebre. El president de la Generalitat i cap de cartell del PSC, Pasqual Maragall, va escollir Bítem com a escenari de l’acte
principal: una paellada amb 500 comensals que va desaparèixer entre
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aclamacions a l’esperit de Miravet.
Població que també va reunir 500
persones entorn al líder d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, per obrir la
campanya. Artur Mas va protagonitzar l’acte central de CiU a Amposta i
l’ecosocialista Joan Saura va visitar
Tortosa per reclamar el sí dels “mínimament ecologistes”.
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Joaquín Bau, un polític
complex
p. 69

ELS ESPECTACLES LITERARIS FAN CRÉIXER LA MOSTRA. L’aposta
per les produccions pròpies ha sigut una iniciativa que ha conquistat
el públic. La mostra ha rebut enguany 2.500 visitants. / A. FONTANET

Atracament amb
navalles a l’Ampolla

L’Amposta es juga l’ascens
a primera catalana

Vuit locals de Tosses 21
s’obren per Sant Joan

Tres individus armats amb navalles van atracar una joieria de
l’Ampolla dijous al matí. Després
de lligar la propietària, van endurse tot el contingut de
la caixa forta.
Pàg. 14

Diumenge (19 h) l’estadi municipal
s’omplirà de gom a gom per assistir a un
partit que pot culminar un projecte de sis
anys. L’equip de Jordi Fabregat es juga
l’ascens davant el
Taradell.
Pàg. 28 a 31

Els primers locals del complex d’oci a
Amposta s’obriran al públic el 23 de
juny. En la inauguració es presentaran
els treballs de diferents artistes, com el
de Niebla, que s’instal·laran
a la plaça central.
Pàg. 48

