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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El ministeri atorga
pròrrogues d’obres
del FEIL 2009 a
Arenys de Munt i
Pineda de Mar
MARESME 2

Sant Vicenç de
Montalt s’afegeix als
municipis que faran la
consulta sobre la
independència

Alavedra i Prenafeta
recuperen la llibertat
quaranta dies després
왘 Garzón els deixa en llibertat sota
fiança d’1 milió d’euros perquè
ja no poden destruir proves

왘 Alavedra va sortir anit després de
pagar i Prenafeta haurà d’esperar
que la família reuneixi els diners
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PAÏSOS CATALANS 4

Graupera és reescollit
president del Gremi
d’Hostaleria i Turisme
de Mataró i Maresme
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Arenys de Mar
vol fer un centre
de rehabilitació a la
residència geriàtrica
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Iniesta, Xavi
i Messi volen
el FIFA World
Player

Deu anys d’escola rural. El veïnat d’Hortsavinyà, que depèn de Tordera, celebra avui amb una festa el desè aniversari de
la recuperació de l’escola. La zona, amb una població dispersa que viu sobretot en masies, disposa d’aquest servei que ofereix a divuit infants de diferents edats en un mòdul prefabricat reconvertit en una caseta de fusta adaptada al paisatge. / T.M.
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Amb l’edició de demà us
entregaran gratuïtament el
calendari d’El Punt per a
l’any 2010.

El Club del Subscriptor
PLANA 19

La proposta es va aprovar per unanimitat i ara
l’Ajuntament haurà de canviar l’ordenança
● Els circs que tinguin animals salvatges i exòtics tindran vetada l’entrada a Mataró. En la proposta, que
es va aprovar en el darrer ple municipal per unanimitat, també es reclama

a la Generalitat que modifiqui la normativa catalana perquè no es permeti
la instal·lació d’aquests espectacles.
L’Ajuntament haurà de modificar
ara l’ordenança municipal.
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831624-973673V

Demà, el calendari.

Mataró prohibirà que els
circs amb animals salvatges
s’instal·lin a la ciutat

