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El Maresme creix amb
moderació però ja
supera els 420.000
habitants
MARESME 2

Cabrera aprova un
pressupost que és un
11 per cent menor
que el del 2008
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Mataró traslladarà al front
de mar les pistes per
aprendre a conduir el 2010
왘 Les instal·lacions, que donen servei a 왘 El govern local explica que el motiu
les autoescoles del Maresme, es
del canvi és que es vol desenvolupar
faran noves en un solar del Rengle
urbanísticament l’espai en un futur

Mas tria l’economista
Ramon Tremosa com
a candidat per a les
eleccions europees
POLÍTICA 9

«Vicky Cristina
Barcelona», primera
producció catalana
amb un Globus d’Or
CULTURA - ESPECTACLES 28

Arxivada la causa
contra el diàleg
polític al País Basc
EUROPA - MÓN 17

Querella per
prevaricació contra la
jutgessa del cas de
l’insubmís vilafranquí
PAÏSOS CATALANS 7

Les instal·lacions actuals per obtenir el permís de conduir estan situades a la zona dels Turons, a la part nord de la ciutat. / LL.M.
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Cristiano Ronaldo va
guanyar el premi (931
a 678 punts) i Xavi
Hernández va
finalitzar cinquè

El Club del Subscriptor
PLANA 18

Teià reclama tenir els
metges que li pertoquen
quan s’obri el nou CAP
El Departament de Salut no li garanteix pediatre
5 dies a la setmana tot i tenir ja 6.000 habitants
● El govern de Teià veu amb preocupació el fet de no tenir assegurats
tots els metges un cop obri el nou
consultori local, previst pel maig.
Segons l’alcalde Andreu Bosch

(ERC), el Departament de Salut no
ha garantit la presència del tercer
metge de capçalera i d’un pediatre
els cinc dies de la setmana tot i que el
municipi ja té 6.000 habitants.
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Messi queda
segon en el
trofeu de
la FIFA

