Divendres 16

EDICIÓ

Gener del 2009

MARESME

Número 10131. Any XXXI
Telèfon 93 227 66 00
Fax 93 227 66 06
mataro@elpunt.cat

Número 5054. Any XV
1,10 euros amb El 9

www.elpunt.cat

DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Primer dia de la
velocitat variable a la
C-31 i la C-32 amb les
congestions habituals

Tordera aparca el segon
pont sobre el riu perquè
no té prou diners per fer-lo

PAÏSOS CATALANS 9

La UGT també
demana que els
rebuts municipals no
pugin més que l’IPC

왘 L’estructura, de quatre quilòmetres
i en forma d’arc, enllaçaria el nucli
urbà amb el veïnat de Sant Pere

PAÏSOS CATALANS 5

El congrés de mòbils
aplegarà a Barcelona
50.000 executius

왘 El projecte costa prop de 4 milions
d’euros i només hi ha una subvenció
de 300.000 euros del PUOSC
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PAÏSOS CATALANS 6

Israel bombardeja
una seu de l’ONU, un
hospital i un centre de
premsa a Gaza
EUROPA - MÓN 16

El BCE torna a abaixar
els tipus, fins al 2%
ECONOMIA 22

Els músics se senten
«exclosos» del
Consell de les Arts
CULTURA - ESPECTACLES 24

Festa major
d’hivern a
Sant Vicenç
de Montalt
El Barça i
l’Espanyol
volen un
derbi en pau
El Club del Subscriptor
PLANA 18

Procter&Gamble compra un centre logístic de Mataró. La multinacional Procter&Gamble ha adquirit el centre de distribució que la companyia de logística DHL té a Mataró. L’acord de compra reforça l’estreta col·laboració que les dues
empreses mantenien des del 1994 i l’aposta de l’empresa per la fàbrica a la ciutat on produeix detergents i lleixius. / E.F.
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Premià de
La immigració i quedar-se
Dalt aprova
sense feina, principals
una
preocupacions dels mataronins moratòria per
L’enquesta, encarregada per l’Ajuntament, també avalua la
gestió del govern local, que de mitjana obté una nota de 5,9
●

La immigració i la por de quedar-se sense
feina són les principals preocupacions que els
mataronins han expressat en una enquesta encarregada per l’Ajuntament. El treball posa de
manifest la situació de crisi actual i revela que

el 65% de les persones entrevistades consideren que la ciutat està estancada o en retrocés
econòmic. L’enquesta també ha servit per posar nota a la gestió municipal, i en aquest apartat el govern local ha obtingut un 5,9 de nota.
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pagar la TDT
● L’Ajuntament de Premià de Dalt
va aprovar en l’últim ple demanar
una moratòria per pagar la quota de
la TDT del 2009 al Consorci Digital
Mataró-Maresme, que representa
una despesa de 36.000 euros.
MARESME 3

