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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Cabrils s’ha
d’endeutar per poder
pagar la piscina
coberta, que costarà 4
milions i s’enllestirà
l’estiu del 2011

Ibern assegura que el
futur de Caixa Laietana
està garantit tot i la fusió
왘 El director general de l’entitat
tranquil·litza la plantilla i afirma que
és la millor opció de l’entitat

왘 Albert Mayol, cap de la caixa entre
1949 i 1976, manté que l’operació
significarà que acabi desapareixent
PAÏSOS CATALANS 10

MARESME 3

Inauguren un tram
urbanitzat de la riera
de la Coma Clara
d’Alella
MARESME 3

Prop de 2.000
participants en la
marxa contra el
càncer de pit
MARESME 3

Israel desferma una
greu crisi amb
l’assassinat
d’activistes de la flota
pacifista

Subscripció gratuïta a la premsa per als joves. Els 68.189 catalans nascuts el 1992 poden obtenir una
subscripció temporal gratuïta d’un diari o una revista, en la tercera edició d’un programa impulsat per la Generalitat amb l’objectiu d’apropar als joves la lectura de publicacions periòdiques. S’espera que enguany s’arribi a les 20.000 sol·licituds. / QUIM PUIG

EUROPA - MÓN 18 i 19
CULTURA - ESPECTACLES 30
PUBLICITAT

Rosell, Ferrer i Ingla
ja tenen les firmes
necessàries i Benedito
en buscarà fins al final

El Club del Subscriptor
PLANA 19

Treball veu irregularitats
en les indemnitzacions
de regidors de Tordera
El PSC denuncia la situació, que podria
comportar una sanció econòmica del ministeri
● El Departament de Treball va enllestir el mes de març una investigació sobre unes possibles irregularitats en les indemnitzacions que cobren alguns regidors de Tordera per

l’assistència als òrgans no col·legiats. El PSC va interposar la denúncia, i el govern municipal, de CiU i
ERC, ha hagut de passar per ple la
modificació dels pagaments.
MARESME 2

831624-985362B

Arriba l’hora
d’entregar
les
signatures

