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Tordera sotmetrà a consulta
popular l’ARE prevista a Sant Pere
왘 Una iniciativa de la MAT
troba el suport de la resta
de formacions municipals

왘 La consulta serà vinculant,
es farà aquest mes i es
consensuarà com aplicar-la

왘 L’Associació de Veïns de Sant
Pere reclama més informació
sobre com serà el projecte
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El jutjat desestima la
querella contra
l’alcalde de Llavaneres
pel conflicte amb els
horaris dels bars
MARESME 3

El govern de Caldes
prendrà mesures
legals contra el PSC
MARESME 2

Els principals
actes festius
del cap de
setmana
Premià de Mar crea una taula social per evitar els casos d’ablació. L’Ajuntament de
Premià de Mar i la conselleria d’Acció Social i Ciutadania van signar ahir la creació d’una nova taula local al Maresme per evitar casos de
mutilació genital femenina. Aquesta pràctica és habitual en ètnies del continent africà i de la península aràbiga. / GERARD ARIÑO
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El Barça bat
el Mallorca i
acarona la
final de la
copa (2-0)

L’empresa Pumallo de
Pineda tanca un acord
amb part dels empleats
Els treballadors han estat finalment acomiadats
i podran cobrar els sis mesos pendents
●

El Club del Subscriptor
PLANA 18

Els treballadors de l’empresa tèxtil
Pumallo de Pineda han estat acomiadats finalment i podran cobrar les indemnitzacions. Ahir es va arribar a un
acord per extingir els contractes dels

24 treballadors que van demandar
l’empresa. Tots han cobrat els últims
quinze dies de sou i ara hauran d’esperar el concurs de creditors per cobrar les indemnitzacions.
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PUBLICITAT

Venda de pisos a
Calella, Malgrat i Palafolls
ELS MILLORS PREUS DEL MERCAT
Des del 1993, creant llars.
Cervantes, 30-32, 1r A - Calella
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