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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El govern de majoria absoluta
de CiU de Tordera pacta amb ERC
왘 Bernat Costas obté la nova
왘 El programa preveu fer, entre
cartera de Promoció de la Vila
altres coses, una nova escola
i Relacions Institucionals
bressol i audiències públiques

왘 L’objectiu a desenvolupar
fins al 2011 és «situar
el poble en el mapa català»
MARESME 2

Dues-centes persones
tallen a Premià de Mar
la carretera N-II
MARESME 2

Una empresa de
Mataró crea un equip
de so innovador
ECONOMIA 23

PAÏSOS CATALANS 8

Arenys de Mar amplia la zona blava de la Riera. Els aparcaments que hi ha entre l’edifici Xifré i el carrer Montserrat d’Arenys de Mar passaran a ser de pagament a partir de la setmana vinent. L’ampliació d’aquesta seixantena de places està
relacionada amb el contracte que l’empresa Comsa, concessionària del servei, va fer amb l’Ajuntament. / LL. MARTÍNEZ
MARESME 3

Un dels dos detinguts
per pertinença a ETA
és a l’hospital

PUBLICITAT

Pineda es queda
els festivals de rock
que va rebutjar Calella

EUROPA - MÓN 18

Henry ha de
demostrar
ara que és
un «crack»
El Club del Subscriptor
PLANA 21

R E S T A U R A N T

T E R R A S S A

L’Screamig Festival i el Psychobilly Meeting
es faran a la platja, en una vela provisional
Pineda de Mar va anunciar ahir
que ha arribat a un acord amb els organitzadors de l’Screaming i el Psychobilly Meeting perquè portin els
festivals al municipi. Els dos festi●

vals, que apleguen més de 3.000 persone, necessitaven un canvi de seu
perquè la fàbrica Llobet Guri de Calella no estava insonoritzada i incomplia la normativa de soroll.
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Les rebaixes
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i aglomeracions
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