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El Baix Maresme comença avui la
cinquena regeneració de les platges
왘 La reposició de sorra, en ple
estiu, es farà a Cabrera,
Vilassar, Premià i Montgat

왘 L’Estat i la Generalitat hi
aportaran 2,2 milions i des del
2005 ja n’hi han «abocat» 25

왘 Es preveu que l’actuació
s’allargui tot el juliol i, potser,
fins als primers dies d’agost
MARESME 2

Els Mossos
fan fora un
regidor del
PSC del ple
de Caldes
● L’alcalde, Joaquim Arnó
(CiU), va donar l’ordre
perquè Miquel González
abandonés la sala

Argentona rebutja
de ple la ronda de
Mataró perquè li
anul·la un accés
directe a la ciutat

● El govern convergent
aprova la suspensió de sou
i feina per un any per a la
secretària municipal

MARESME 3

L’atur al Maresme
baixa fins al 15% per
primera vegada en
nou mesos

● En el transcurs d’un ple extraordinari a Caldes d’Estrac, convocat
ahir per aprovar l’expedient sancionador per suspendre de sou i feina
per un any la secretària municipal,
CiU, en el govern, i el PSC, a l’oposició, van tornar a enfrontar-se.
Aquest cop, i per primera vegada,
l’alcalde va fer avisar els Mossos
perquè fessin fora el regidor socialista Miquel González. / E.F.
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PAÏSOS CATALANS 8

El Masnou inaugura
les noves
dependències
municipals
MARESME 3

El Club del Subscriptor
PLANA 19

PAÏSOS CATALANS 8
PUBLICITAT

826104-1006738®

Perilla el bus
hospitalari de l’Alt
Maresme per l’elevat
cost que comporta
als ajuntaments

Puyol els classifica
La selecció espanyola
jugarà la final del
mundial diumenge
contra Holanda gràcies
a un gol del blaugrana
contra Alemanya (0-1)
Rosell i Cruyff ja han
parlat de com resoldre
l’afer de la presidència
d’honor del Barça i hi
ha voluntat d’entesa

MENÚ TAPES
Amb un preu adaptat a l’economia actual.
De dimarts a dissabte
INFORMACIÓ I RESERVES:
Passeig Baró de Viver, 56 · 08310 Argentona
Tel. 93 797 40 08 - El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

