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EIs empresaris
reclamena
puigdemont
suprimir peatges
[] El president
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vaassistirdivendres
a la 25aNit de
l’Empresa
organitzada
perl’Adepg
nyalar que l’incompliment d’una llei vigent
comla disposici6 addicioLa mi]lora de les infraeshal tercera suposa, a la
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i ha gratffitat de l’autopista recursos suficients per fer
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dres elpl~esidentde l’AssoLa 25a edici6 de ha Nit
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pliment ales necessitats
de cadaterritoriCatalunya
necessita disposar d’eines senques per la seva ~rajectgria i contribuci6 en el
d’Estat prSpies.
E1 president catal~ va territori. Els premiats van
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l’executiu catal~ va asse- Activai Les Fil.los. ¯
Taempus
SIT6ES

La frase

