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Cremen la bandera espanyola que oneja
a l’Ajuntament
Guardar en
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L'edifici consistorial, les façanes de la zona industrial, d'entitats bancàries i mobiliari urbà tambè han
patit actes vandàlics
La bandera espanyola del balcó de l’Ajuntament de Begues va ser encesa amb foc en un intent de ser cremada
per uns desconeguts el divendres a la nit. En el mateix moment també es van realitzar diverses pintades a la
façana de l’edifici.
Al balcó del primer pis es va dibuixar el símbol d’una bandera estelada, fet que fa pensar que els autors van enfilarse per accedir a aquest lloc. A la planta baixa es van fer un parell de pintades sobre la convocatòria de la vaga
general i en al·lusió a la bandera estatal.
Begues va patir altres accions semblants als vidres de dues sucursals bancàries i a un contenidor del carrer
Puigmoltó.
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Ho pensen destruir tot?
JOAQUIM BALSERA.Alcalde de
Gavà. Emparat en la seva
majoria absoluta, el Partit
Popular sembla decidit a
destruir tot allò que hem
aconseguit des de la
recuperació de la democràcia:
una major equitat i més qualitat
de vida per a tothom, un estat del Benestar que
hem assolit amb[...]

Maquinistes d'un tren que no
va enlloc
MANEL TORRES. Periodista.
Des que la fallida del gegant
financer Lehman Brothers va
donar el tret de sortida, portem
cinc anys transitant pel fosc
túnel de la crisi, o del que molts
anomenen Gran Recesió, o del
que cada vegada més veus
qualifiquen simplement d’estafa. És un túnel ple
de[...]

CARTES DEL LECTOR.
'Connecta Jove' connecta
generacions
JAUME SOLÉSant Feliu.L’esplai Diversitat Lúdica
ha participat un any més en el projecte Connecta
Jove. Un programa d’intercanvi generacional en el
que els joves participen en la integració de
persones adultes en l’ús de les TIC. Joves de
tercer i quart d’ESO van participar en les jornades
de[...]

Repóker de damas
MANUEL
DOBAÑO.Periodista.En un
artículo anterior recordaba los
nombres de cuatro venerables
mujeres que, en distintas
épocas de mi actividad
periodística, lograron
emocionarme. De mi vecina
culé, doña María, comentaba que había sido mi
más reciente descubrimiento. De la nonagenaria
campesina,[...]

Mercat d'Art Jove: un estímul
per a l'economia i la cohesió
social
JAUME BOSCH.Alcalde de Sant
Boi.El Pla de Ciutat 2012-15
guia la tasca del govern
municipal de Sant Boi en
l’actual període de govern. En
aquest document es recullen
les tres principals prioritats de
l’acció política de l’Ajuntament
per donar resposta a les necessitats i les
aspiracions de la[...]

Austeritat i reactivació
RAMÓN PONS.President de
Pimec Baix Llobregat La crisi
ens ha portat a una equació
infernal: “cal establir uns
objectius d’austeritat per poder
reduir el dèficit i per pagar els
interessos financers, però
aquesta destrueix el teixit
productiu i contrau el consum, així que es
redueixen els[...]
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1.

El alcalde, Joaquim Balsera, anuncia que no
se presentará a la reelección en 2015

2.

Policía y Creu Roja aconsejarán a las
personas mayores sobre seguridad

El grupo Baixbus restaura un vehículo con más
de 20 años de historia que conectaba la
comarca con Barcelona

3.

El Parc Nou de El Prat acoge las Jornadas
Extremeñas en Cataluña
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