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Montserrat Tura: «El PSOE no entén que la unitat
d’Espanya impliqui el nostre reconeixement nacional»
POLÍTICA 12 i 13

La Generalitat aprova el conveni amb
l’Estat pel traspàs de l’N-II al Maresme
왘 L’acord preveu els 400
milions d’euros per construir
la via alternativa a la carretera

왘 El conseller Nadal anuncia un
avanç de 97,4 milions per
començar obres de mobilitat

왘 Acesa es compromet a pagar
el perllongament de la C-32
entre Blanes i Lloret de Mar
PAÏSOS CATALANS 5

Manifest unànime dels
alcaldes del Maresme
per reclamar un millor
finançament local per
fer front a la crisi
MARESME 8

L’Estat invertirà en la
millora de les
instal·lacions de les
estacions de tren de
Canet, Calella i Pineda
MARESME 8

CiU d’Arenys de Mar
vol aturar el projecte
del passeig del Cavaió

El Barça a la final, i Pedro fa història. El Barça jugarà dissabte la final del mundial de clubs contra
l’Estudiantes després de superar l’Atlante (3-1) en les semifinals. El Barça va haver de remuntar un gol matiner dels mexicans, però es va imposar amb claredat amb gols de Busquets, Messi i Pedro. Busquets va empatar; Messi va marcar en la primera pilota que
va tocar només de sortir de la banqueta i Pedro, que va fer el tercer, ha marcat en les sis competicions en què ha jugat. / EFE
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El centre Tres Roques
de Mataró oferirà 51
cursos i tallers
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El Club del Subscriptor
PLANA 20

Desacord entre empleats
i direcció de Caixa
Laietana i Caixa Penedès
La reunió d’ahir no va donar fruits, i els sindicats
presentaran un document divendres
● Els representants dels treballadors
de Caixa Laietana i Caixa Penedès
no es posen d’acord amb la direcció.
Segons ells, la direcció no s’ha mogut de la posició inicial de resoldre

634 baixes en forma de prejubilacions i acomiadaments. Els treballadors només estan disposats a parlar
de 390 baixes en forma de prejubilacions esglaonades fins al 2011.
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PUBLICITAT

Renoven dos carrers
del barri de
Cerdanyola de Mataró

Menús de grup, familiars i d’empresa
Gran sopar de Cap d’Any
Can Baladia s’adapta a l’economia actual
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