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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Montilla insta a
jutjar el finançament
per la quantitat final

L’ús social del català resisteix bé l’onada
d’immigració dels darrers deu anys
CULTURA - ESPECTACLES 30

POLÍTICA 15

La tele es va apagant
왘 L’apagada analògica comença 왘 Malgrat de Mar, Palafolls,
avui al Maresme de manera
Premià de Mar i Vilassar de
progressiva fins al 8 de juliol
Mar s’esperaran encara més

왘 Quan s’hagin desconnectat
els repetidors, la TDT serà
l’únic sistema que funcionarà
COMUNICACIÓ 38

Mataró
dóna més
edificabilitat
a l’entorn
d’El Corte
Inglés

Teià acaba avui sis
anys d’alcaldia d’ERC i
el nou alcalde serà
convergent
MARESME 2

El Maresme encara té
11 escuts i 21
banderes municipals
sense oficialitzar

●

La crisi i l’aturada del mercat immobiliari ha portat l’Ajuntament de
Mataró a modificar el pla de reforma dels entorns del futur espai d’El
Corte Inglés, on s’han de fer pisos i
oficines. La darrera proposta, que
recull les al·legacions dels promotors, preveu reduir el nombre d’habitatges i concentrar-ne una bona
part en una torre que passarà a tenir
15 plantes en comptes de les 11 previstes inicialment. L’augment de
l’edificabilitat ha de permetre fer
més gran l’escola del carrer Goya i
crear un edifici de serveis. / L.M.

MARESME 2

Tordera es
promociona
turísticament per
primera vegada
MARESME 3

PUNT DIVERS 22

El mataroní
Eduard
Gonzalo, al
Tour
El Club del Subscriptor
PLANA 18
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El president de Caixa
Laietana descarta una
fusió a curt termini

831624-969132B

La infanticida del
Masnou afirma que va
prendre pastilles i que
no recorda el crim

Les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu es
reuneixen avui a Madrid amb el Banc d’Espanya
● El president de Caixa Laietana va afirmar ahir que l’entitat que encapçala descarta
cap fusió a curt termini, i va assegurar que la caixa mataroni-

na es vol mantenir «al marge
d’aquestes maniobres». Les
caixes de Sabadell, Terrassa i
Manlleu es reuneixen avui amb
el Banc d’Espanya.
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