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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Els maresmencs obtindran el 2010
descomptes als peatges de la C-32
왘 La comissió de Mobilitat de la 왘 El govern i el Consell Comarcal
comarca obté el compromís
del Maresme redacten les
explícit de la Generalitat
millores viàries i estructurals

왘 Els estudis sobre la mobilitat
englobaran tota la comarca,
des de Tordera fins a Montgat
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La CUP de Mataró
critica que s’obligui
els regidors a anar a
un acte religiós
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Alumnes de Premià
de Mar decidiran com
s’invertiran 6.000
euros a la població
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Una iniciativa popular
d’Argentona s’afegeix
a «Deu mil a
Brussel·les»
MARESME 9

L’assignació de 158
milions de l’Estatut per
a l’estació de la Sagrera
queda pendent

L’aniversari d’El Punt. El president de la Generalitat, José Montilla, va assistir ahir als actes del trentè aniversari d’El Punt,
acompanyat dels consellers de Cultura i Salut, i d’altres autoritats. Montilla va instar El Punt a continuar fidel als seus principis fundacionals. A la foto, Montilla, entre el president del grup El Punt, Joan Bosch, i el vicepresident, Joan Vall. / MANEL LLADÓ
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Caamaño ofereix
diàleg «sincer» i
«obert» als jutges
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El Barça empata a Lió
Els blaugrana van patir
molt a Lió durant la
primera part, en què
Juninho va marcar de
falta directa (7’)
En la segona part, els
jugadors de Guardiola
van millorar i Henry va
fer un gol molt valuós
en el minut 67 que va
donar l’empat (1-1)
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Un home fereix a
trets un veí amb qui
mantenia disputes

