
Catalunya. Ercros anuncia que tancará cinc
fabriques i acomiadará 355 treballadors en els
propers quatre anys. P9

Espanya. Un cáncer de mama aparta
temporalment la presidenta del PP base, María
San Gil» de Pactivitat política. PÍO
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Món. El Govern del Marroc declara Festat
d'alerta máxima després deis últims atemptats
terroristes ocorreguts a Casablanca. P12
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La continuitat (Talguns establiments del
Pare Central provoca dures negociacions

Alguns propietaris denuncien que les noves condicions
que imposa la direcció del centre els obliguen a tancar

La gerent, Ana López, afirma que mes de! 80 per
cent dels locals que han de renovar continuaran. P2
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Avui es noticia
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Tarragona

Josep Félix Ballesteros
presenta un llibre sobre la
seva visió de la ciutat

P5
Camp de Tarragona
Interior renovará onze
sirenes pertanyents al Pía
d'Emergéndes Plaseqcat
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Una imatge del Fórum d'Ocupació, que es pot visitar aquests dies al Campus Sescelades de la URV.

Els estudiants de la URV trien el seu futur

CiU proposa activar la
participació ciutadana
a través de la creado
d'un Consell de Ciutat
organitzat per districtes
El candidat, Joan Aregio,
iniciará una serie de debats
oberts amb els ciutadans

El PP promet reforcar els
efectius de la Guardia
Urbana si governa. P4

Una jove de Reus torna
sola a casa seva després
que la seva familia
denuncies el seu
possible segrest
La noia havia desaparegut
diliuns al vespre mentre
passejava el seu cosí petit

CON
Dos homes s'haurien endut
la noia en un cotxe i haurien

sectors, sobretoí empreses químiques i entiíats financeres» P3 ameoacat !a familia. P8
Engega el Forum d'Ocupació amb 36 empreses de diferents
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