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Pacte al Maresme per lluitar
contra la pèrdua de llocs de treball
왘 Els trenta municipis
promouen una agència que
actuï per millorar l’ocupació

왘 Es busca optimitzar recursos i
aplicar polítiques més
ambicioses en temps de crisi

왘 La comarca va tancar l’any
2008 amb un registre de
26.651 persones desocupades
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La TDT de
l’Alt Maresme
rep quatre
adhesions
més

El PSC de Caldes
d’Estrac denuncia
obres «il·legals»
al casal de joves
MARESME 3

La policia local de
Calella deté dos
lladres quan sortien
d’una perfumeria

● Els ajuntaments de Pineda, Palafolls, Santa Susanna i Sant Cebrià
van oficialitzar ahir a Calella la seva
adhesió al Consorci Teledigital Maresme Nord, que gestiona el segon
canal públic de la TDT a la comarca.
Amb aquests ja són vuit els membres
formals del canal. Els nouvinguts,
però, van manifestar la seva preocupació per poder assumir el pagament
de les quotes que cada municipi ha
d’aportar per sostenir el mitjà.
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La fiscalia endureix el
càstig per al ginecòleg
acusat d’abusos
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Frustren tres
robatoris en
botigues de
Mataró en
una sola nit

Més obres inèdites
de Pere Calders
CULTURA - ESPECTACLES 24

El Barça
busca la final
contra el
Mallorca
Alella començarà a urbanitzar la riera.
El Club del Subscriptor

Les obres s’iniciaran a la
primavera. El primer tram que s’enllestirà és el situat a la zona nord del nucli antic, entre el carrer
de les Heures i el de Marià Estrada. L’actuació té un cost d’1,2 milions. / G.A.

PLANA 18

● Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat quatre persones
per un presumpte delicte de robatori
amb força. Els arrestats, tots quatre
de nacionalitat romanesa i veïns de
Badalona, van ser sorpresos al carrer
Lepant després de l’alerta dels veïns
de la zona.
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