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La cinquena edició
de Poesia i +,
de la Fundació Palau,
a Caldes, recorda
Maragall, Espriu i
Leveroni

Sis urbanitzacions del
Maresme reben 1,6
milions per fer-hi millores

CULTURA - ESPECTACLES 30

Suport unànime dels
partits perquè Pineda
de Mar obtingui la
qualificació oficial de
municipi turístic

왘 La segona convocatòria de la
왘 Tordera, a més, obté una subvenció
Generalitat beneficia veïnats de set
de 600.000 euros per continuar
ajuntaments del nord de la comarca
les actuacions a Sant Daniel
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El Senat dóna llum
verd a la tramitació de
la reforma del
Constitucional a les
portes de la sentència
sobre l’Estatut
POLÍTICA 17

La fiscalia vol imputar
alts càrrecs de
l’Ajuntament
barceloní i del govern
pel cas de l’hotel del
Palau de la Música
PAÏSOS CATALANS 4

ECONOMIA 23

Anglaterra no
falla, derrota
Eslovènia i
es classifica
El Club del Subscriptor
PLANA 20

El jaciment romà de Torre Llauder de Mataró, protegit. L’Ajuntament de Mataró ja ha instal·lat
la vela per protegir les restes arqueològiques de la vil·la romana de Torre Llauder. Aquesta actuació és prèvia a la restauració dels mosaics,
ja que a causa de les inclemències meteorològiques s’estaven fent malbé. / LL. MARTÍNEZ
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Restauradors de Caldes
denuncien competència
deslleial de les guinguetes
Diuen que algunes de Sant Vicenç i Arenys tenen
cuina, quan Costes ho prohibeix per normativa
●

Els restauradors de Caldes d’Estrac es queixen de les guinguetes de
les poblacions veïnes d’Arenys de
Mar i Sant Vicenç de Montalt. Denuncien competència deslleial pel

826104-1004788L

Les caixes alerten
amb un estudi que
l’economia espanyola
tornarà a entrar en
recessió, encara que
de manera puntual

MENÚ TAPES
Amb un preu adaptat a l’economia actual.
De dimarts a dissabte

fet que en aquests establiments s’hi
cuina, tot i que la llei de costes no ho
permet. Els denunciats asseguren
que passen de manera satisfactòria
les inspeccions que els fan.
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INFORMACIÓ I RESERVES:
Passeig Baró de Viver, 56 · 08310 Argentona
Tel. 93 797 40 08 - El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

