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La Generalitat
estudiarà els efectes
del canvi climàtic al
delta de la Tordera
PAÏSOS CATALANS 8

Tordera reclama a Medi
Ambient les depuradores
de les urbanitzacions
왘 Arrenca el compromís del conseller 왘 Francesc Baltasar visita la
que aquest any s’enllestiran els cinc
depuradora de l’Alt Maresme i
projectes que encara hi ha pendents
assegura que s’acabarà el 2010
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El record de
l’Amistat de
Premià es
mantindrà
en pedra

Milloraran l’entrada
al pàrquing de
la platja d’Arenys
amb una rotonda
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Unes obres fan tallar
avui la circulació de
trens entre el Masnou
i Vilassar de Mar

● L’Ajuntament conservarà
part de les restes per fer
una col·lecció limitada
● Guardarà unes cinquanta
peces i les entregarà com a
regal institucional
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Duran i Lleida visita
les instal·lacions del
grup Aspronis a
Malgrat de Mar

● Les parets i els sostres de l’antiga
Amistat, que aquests dies ha estat enderrocada, no acabaran a l’abocador.
Fonts municipals van explicar ahir
que l’Ajuntament guardarà una cinquantena de pedres i confeccionarà
una col·lecció limitada per entregar
com a regal institucional. / G.A.
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Els catalans i la
jubilació. Els catalans

El Barça
busca
acostar-se
més al títol
El Club del Subscriptor
PLANA 26

PUBLICITAT

Argentona demana que
es modifiqui de nou
el traçat del tren orbital
El govern local hi presentarà al·legacions «amb el
suport de bona part de propietaris del sòl afectat»
● L’Ajuntament d’Argentona té
previst demanar que es modifiqui de
nou el traçat del tren orbital a l’entrada i sortida del municipi. Les al·legacions que estudien presentar preve-

uen que a la part nord, al veïnat dels
Pins, es desplaci el tren a l’altre costat de l’autopista i, a la zona sud,
l’Ajuntament vol moure el traçat per
evitar que la via afecti propietats.
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Ceigrup
Inmobiliarias
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que avancen la jubilació
augmenten un 10%. La
crisi accelera la dinàmica
d’increment de la taxa de
dependència.
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