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El terciari de la depuradora de
l’Alt Maresme queda ajornat
● L’ACA només pot assumir les

instal·lacions bàsiques de
tractament de l’aigua residual

● Assegura que tampoc no hi

ha finançament per al centre
d’interpretació de la planta

● L’Ajuntament de Pineda creu

que és prioritari que l’EDAR
funcioni a la primavera ■ Pàg. 2

L’atur torna a
pujar el mes
d’octubre al
Maresme, amb
670 desocupats
La meitat de les
persones sense feina
treballaven en el
sector de l’hostaleria
i el turisme
Pàg. 3

Madrid força la
UE a diferenciar
català i
valencià
en els Erasmus
El Constitucional
admet a tràmit els
recursos contra la
llei del cinema i el
Codi de Consum
■

Pàg. 15

El Barça goleja el
Ceuta (5-1) amb
gols de Nolito,
Milito, Pedro,
Bojan i Messi

El Club del Subscriptor
■

Pàg. 8

EL MUSEU D’ART CONTEMPORANI CATALÀ DE MATARÓ COMENÇA A PRENDRE FORMA
La Nau Gaudí de Mataró s’estrena avui com a seu de l’embrió del futur Museu d’Art Contemporani Català, projectat a la ciutat gràcies
al fons de la col·lecció Bassat. Lluís Bassat i l’alcalde, Joan Antoni Baron, van presentar ahir en roda de premsa la primera de les
exposicions previstes en aquest espai tan singular, que reuneix obra de Picasso, Tàpies, Miró, Guinovart i Cuixart. ■ LL.M. ■ Pàg. 35

Educació destinarà 5,5
milions a fer el primer
institut de Cabrils
El nou centre educatiu s’ha
projectat amb tres línies
d’ESO i dues de batxillerat, i
està previst aixecar-lo en un
solar al costat de l’escola
Mas Maria

La Generalitat també ha
concedit 1,3 milions d’euros
per construir un pavelló
poliesportiu cobert al
mateix recinte de
l’institut ■ Pàg. 9
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GASTRONOMIA ACTUAL
EN UN ENTORN
IMMILLORABLE
Servei de menú (migdia) i carta
INFORMACIÓ I RESERVES:
Passeig Baró de Viver, 56 · 08310 Argentona
Tel. 93 797 40 08 - El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

