Dissabte 19

EDICIÓ

Juny del 2010

MARESME

Número 10646. Any XXXII
Telèfon 93 227 66 00
Fax 93 227 66 06
mataro@elpunt.cat

Número 5569. Any XVI
1,20 euros amb El 9

www.elpunt.cat

DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

L’oposició acusa el
govern de Mataró de
retallar sous per una
gestió «nefasta»
i «matussera»
MARESME 3

Es manté la inversió
per a les platges de
l’àrea metropolitana
PAÏSOS CATALANS 8

L’aeroport de
Barcelona, el millor
d’Europa gràcies
a la nova T1

Caldes d’Estrac inaugura
una reforma del mercat
envoltada de polèmica
왘 L’oposició vol aclarir en un ple
aspectes del procés com ara la millora
de la parada de la dona de l’alcalde

왘 El govern de CiU està satisfet del
resultat després d’uns treballs que
ha calgut adjudicar quatre vegades
MARESME 2

PAÏSOS CATALANS 10

Queda en llibertat
l’empresari de
Salou arrestat en
una operació
contra la màfia
PAÏSOS CATALANS 12

El govern de
Rodríguez Zapatero
es prepara ara per
reformar el sistema
de pensions
ECONOMIA 24

El segon anell de Pau Gasol.

El pivot català Pau Gasol va aconseguir ahir el segon títol de campió de
l’NBA. El seu equip, Los Angeles Lakers, va derrotar els Celtics de Boston (83-79) en el setè i últim partit de la final. El jugador
de Sant Boi de Llobregat va tornar a tenir una actuació estel·lar i decisiva al costat de Kobe Bryant, que va ser triat millor jugador de la final. Els Lakers acumulen 16 títols, només un menys que els Celtics. / EFE

Nou setmanari. Un
reportatge sobre com viuen
la crisi les empreses obre la
portada del nou setmanari,
L’Econòmic.

El Club del Subscriptor
PLANA 19

Estudien ampliar zones
de caça al Montnegre
per controlar el senglar
La proliferació de l’animal en zones urbanes
durant l’estiu obliga a fer batudes excepcionals
● El Departament de Medi Ambient
i Habitatge estudia habilitar zones de
caça excepcionals durant l’estiu al
Parc Natural del Montnegre i el Corredor igual com s’ha fet en altres zo-

nes de Catalunya. La proliferació de
l’animal en els espais urbans, sobretot en camps agrícoles, obliga a fer
batudes amb la col·laboració de les
associacions de caçadors.
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