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La consulta per l’àrea
estratègica de Tordera
es farà l’1 de març
i serà oberta als
majors d’edat
MARESME 3

Set pobles del
Maresme impulsen
una xarxa perquè els
empresaris cooperin
MARESME 3

El cap de la policia de
Mataró sancionat tornarà
a l’Ajuntament al març
왘 Giménez Cernuda va ser retirat del
왘 L’oposició carrega contra el «càrrec
servei quan es va saber que l’havien
fet a mida» que portarà ara el
enxampat mentre conduïa begut
funcionari a l’empresa pública Gintra
MARESME 2

Traslladen durant sis
mesos l’oficina de
Correus de Calella
per obres de reforma
MARESME 3

El síndic considera
irregular l’expulsió de
tretze nois immigrats
d’un centre de menors
de Barcelona
PAÏSOS CATALANS 8

Desarticulen a
Barcelona un centre
que distribuïa
estimulants
sexuals il·legals
PUNT DIVERS 19

Pavelló endarrerit a Arenys de Munt.

La construcció del pavelló poliesportiu de Can Zariquei d’Arenys de
Munt acumula retard. Segons va confirmar el govern en l’últim ple, l’empresa adjudicatària té problemes per rebre la coberta prefabricada
que li han de dur des de Portugal. L’oposició va criticar la situació i també l’encariment del projecte, que costarà 3,2 milions. / E.F.

Hàbits de consum. Les

Piqué i
Busquets,
a la selecció
espanyola
El Club del Subscriptor
PLANA 18

MARESME 3
PUBLICITAT

Condemnen Serra (CiU)
de Malgrat pels anònims
del seu bloc contra el PP
L’Audiència la considera responsable dels
comentaris injuriosos als membres populars
● L’Audiència de Barcelona ha deixat sense efecte la sentència del jutjat
d’Arenys de Mar que el mes de juliol
absolia la portaveu de CiU de Malgrat, Neus Serra, de la denúncia feta

pel PP contra els anònims apareguts
al seu bloc. En la nova sentència, que
és ferma, s’entén que l’autor d’un
bloc que permet comentaris anònims, se n’ha de fer responsable.
PAÏSOS CATALANS 7
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famílies incorporen
racionalitat i prudència als
hàbits de consum. La crisi
ha reduït el pressupost i el
lleure de baix cost ha
augmentat.

ESPECIALISTES
IMMOBILIARIS
Compravenda i lloguer
naus industrials, locals,
cases, torres i pisos
Administració de finques
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