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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Millet i Montull van malversar 736.000
euros més de diner públic del consorci

L’empresa d’un exdirectiu
de l’Espanyol va finançar la
fundació vinculada a Unió

PAÏSOS CATALANS 5 i 6

El Maresme rep ajuts
per millorar quatre
urbanitzacions de les
tretze que els havien
sol·licitat

POLÍTICA 16

El Parlament obre la porta
a l’abolició de les curses
de braus a Catalunya
왘 La reforma de la llei de protecció dels
animals es tramitarà gràcies al suport
de 67 diputats i amb l’oposició de 59

왘 El govern espanyol i el PP
coincideixen a assegurar que
no són partidaris de la prohibició

MARESME 8

Premià de Mar es
dota d’instruments
perquè els
nouvinguts participin
de la vida pública
MARESME 8

Malgrat aprova un
pressupost pel 2010
marcat per la crisi
MARESME 10

Partidaris de la prohibició de les curses de braus es feliciten de la votació al mateix Parlament. / ANDREU PUIG
PAÏSOS CATALANS 2 a 4

El Barça vol
el sisè títol
del 2009
El Club del Subscriptor
PLANA 19

Els treballadors de Caixa
Laietana volen millores
en els sous per la fusió
Els sindicats van lliurar una proposta a les
direccions de les dues entitats d’estalvis
● L’augment de les retribucions i
sobretot un important paquet de millores de les condicions socials són
les demandes que fan els treballadors de Caixa Penedès i Caixa

Laietana per signar l’acord laboral
que les dues entitats necessiten per
tirar endavant el pla de fusió proposat. Ahir els sindicats van lliurar la
seva proposta a la direcció.
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