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Caldes d’Estrac
celebra la setzena
edició de la Pesolada
MARESME 2

Imputen l’alcalde de Vilassar
de Dalt per tracte de favor
en un concurs públic
왘 El consistori va comprar l’uniforme
a un aspirant a policia local abans
que fos escollit per ocupar la plaça

왘 Tant l’independent Llorenç Artigas
com el cap de la policia, Josep Lluís
Vargas, neguen les acusacions
PUNT DIVERS 22

El govern buscarà un
acord de mínims amb
els partits i els agents
econòmics en la
cimera contra la crisi

El Maresme
continua
amb
problemes
de llum

POLÍTICA 17 i 18

Relleu presidencial
a Xile enmig de
més terratrèmols

● Urbanitzacions de Sant
Cebrià, Sant Iscle i Tordera
estan a les fosques cinc
dies després del temporal

EUROPA - MÓN 20

València es
prepara per a
l’esclat festiu
de les Falles

● L’home trobat a Sant
Llop de Tordera va morir de
fred, segons els primers
resultats de l’autòpsia
● Els problemes per recuperar el
servei elèctric a la zona nord del
Maresme continuen. Ahir van començar a instal·lar-se els generadors a les urbanitzacions de Sant
Cebrià i Tordera. / T.M.
MARESME 3

El Barça
jugarà contra
el Madrid a
l’Eurolliga
El Club del Subscriptor
PLANA 21

El Consell Comarcal es
querella contra l’antic
gestor de la Challenge
Acusa Roberto Mondéjar d’estafa, apropiació
indeguda, publicitat enganyosa i altres delictes
● El Consell Comarcal del Maresme
ha fet un pas més en el cas Challenge
i ha presentat una querella contra
l’exorganitzador de la triatló del
2009, Roberto Mondéjar, perquè

considera que podria haver comès un
presumpte delicte d’estafa, un altre
d’apropiació indeguda, dos delictes
relatius a la propietat intel·lectual i
un altre de publicitat enganyosa.
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