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El govern situa l’estació d’Argentona
del tren orbital més a prop del poble
왘 La nova línia ferroviària
serà subterrània a Mataró,
on tindrà dues estacions

왘 Un 70% dels trams
de nova construcció aniran
sota terra, segons el projecte

왘 Les obres costaran prop de
4.000 milions d’euros, el
triple de la previsió inicial
PAÏSOS CATALANS 4

Tres espais
d’art del
Maresme
s’integren a
Xarxaprod.cat

Setze mil mataronins
es beneficien de la
feina de només
800 voluntaris
MARESME 2

Neix una plataforma
a Vilassar de Mar
a favor de la recollida
porta a porta

Els centres de producció artística
Can Xalant, de Mataró; Transports
Ciberians, d’Arenys de Mar, i Comafosca, d’Alella, s’han integrat a la
nova xarxa d’espais de producció
d’arts visuals Xarxaprod.cat (Xarxa
d’Espais de Producció de Catalunya), formada per 26 espais d’art de
tot el país. L’objectiu de l’aliança és
promoure el treball de creació dels
artistes.
●
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Arenys encarrega
un pla estratègic
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CULTURA - ESPECTACLES 40

Tordera
i Argentona,
al capdavant
de l’abandó
de gossos

El poder judicial es
nega a investigar un
jutge que va prohibir
declarar en català
EUROPA - MÓN 24

El Barça
llueix amb
la davantera
del planter
El Club del Subscriptor

Tordera i Argentona són els municipis que més animals abandonats,
principalment gossos, han derivat al
centre d’acollida comarcal. Les últimes dades facilitades pel servei, des
que es va posar en marxa el febrer del
2006 fins a l’octubre d’aquest any,
revelen que s’han recollit 276 gossos
de Tordera i 244 d’Argentona.
●

Montilla, més «emprenyat».

El president Montilla va dir ahir que segurament està més «emprenyat» que alguns dels que es manifestaran dissabte contra el caos de Rodalies. Els diputats d’ERC fan fer una crida al Congrés i en català per convocar-hi tothom. / EFE.
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