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Urtasun: "Maximitzem tots els canals a
Brussel·les per impedir que la catàstrofe del
Castor repercuteixi a la factura"
08:24

28.01.2015

Catalunya produirà entre quatre i cinc tones
de tòfones aquesta temporada
08:15

28.01.2015

TITULARS: Els Pujol declaren i Tsipras forma
govern
23:52

27.01.2015

Pujol reitera que no sabia ni el país ni el
banc on estava ingressada l'herència del
seu pare
22:50

27.01.2015

El Suprem anul·la quatre articles del
reglament dels CIE
22:01

L'ACRA demana que el fons
social de 17 MEUR es destini a
la reobertura de les prestacions
vinculades al servei per a
dependents severs
17:45

27.01.2015

Barcelona (ACN). L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha
demanat que el fons extraordinari de 17 milions d'euros per a la llei de la
dependència inclosos en el pressupostos de la Generalitat del 2015 es destini
a la reobertura de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS)
de grau II. Segons assegura l'ACRA, aquesta mesura permetria cobrir la
prestació d'una part de les 7.000 persones en situació de dependència
severa que hi ha a Catalunya i evitar que es quedin un any més fora del
sistema d'atenció a la dependència.

27.01.2015

La Fura dels Baus prepara una adaptació
d'El amor brujo' de Manuel de Falla per
commemorar el centenari de l'estrena
21:57

27.01.2015

El Carnaval de Sitges tindrà una graderia
per al públic en un dels punts més
multitudinaris de les rues nocturnes
21:38

27.01.2015

La galeria Kowasa, Mendes Wood DM, el
crític Joan Maria Minguet i el suplement
'Cultura/s', premis GAC 2015
21:17

27.01.2015

El Consell d'Unitat de Mercat neix amb 500
propostes per modificar lleis sobre la taula
21:06

27.01.2015

Kike Maíllo comença el rodatge del thriller
d'acció de coproducció catalana 'Toro'
20:31

27.01.2015
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tots els canals a
Brussel·les per
impedir que la
catàstrofe del Castor
repercuteixi a la
factura"
08:24 28.01.2015

Urtasun: "Maximitzem
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Brussel·les per
impedir que la
catàstrofe del Castor
repercuteixi a la
factura"
08:24 28.01.2015

La Fura dels Baus
prepara una adaptació
d'El amor brujo' de
Manuel de Falla per
commemorar el
centenari de l'estrena
21:57 27.01.2015

Catalunya produirà
entre quatre i cinc
tones de tòfones
aquesta temporada
08:15 28.01.2015

Catalunya produirà
entre quatre i cinc
tones de tòfones
aquesta temporada
08:15 28.01.2015
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Pujol reitera que no
sabia ni el país ni el
banc on estava
ingressada l'herència
del seu pare
22:50 27.01.2015

CiU demana als
partidaris del "procés"
que deixin de fer "el
caldo gros" a aquells
que volen convertirlo
en un "fangar"
19:37 27.01.2015

El Carnaval de Sitges
tindrà una graderia per
al públic en un dels
punts més
multitudinaris de les
rues nocturnes
21:38 27.01.2015
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TITULARS: Els Pujol
declaren i Tsipras
forma govern
23:52 27.01.2015

Directori de Webs
Google.cat

TVC estrena 'Com

Últimes notícies
Tinent Segura: 'Si
hagués dit que, als
catalans, se'ls ha de
fotre canya, no estaria

L'empremta
madrilenya de Podem
a les Illes
06:00 28.01.2015

Les primàries de
Compromís, una passa
més cap al canvi al
País Valencià

Neva York
06:00 28.01.2015
Pujol reitera que no

Jordi Pujol diu que el
seu pare va deixar un
manuscrit amb les
instruccions dels

Jordi Pujol declara al
jutjat durant més de
dues hores
13:06 27.01.2015
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