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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El Maresme augmenta d’uns 1.500
desocupats més durant el gener
왘 La comarca assoleix una altra
xifra rècord arribant a les
36.546 persones sense feina

왘 Pineda de Mar continua al
capdavant dels municipis,
amb un índex d’atur del 21,3%

왘 La UGT alerta de l’increment
«alarmant» tot i la «suau
pujada» anunciada pel govern
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ERC d’Arenys de Munt
vol una ordenança per
situar els centres
d’oració i evitar
conflictes veïnals
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Cau un cable d’alta
tensió a la vorera a
Premià de Mar i deixa
sense llum centenars
de veïns
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El Museu de Mataró
tancarà durant un any
per fer-hi obres i
modernitzar-lo

El Maresme es
promociona al saló
turístic de Tolosa
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El Regal
Barça perd
a Belgrad
(67-66)

Sí al català.

Responent a una convocatòria llançada a través d’internet, ahir, un centenar de persones, entre les quals hi havia militants de la Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) i les Joventuts Nacionals de Catalunya, es
van manifestar davant dels cines Comedia a favor del català en el cinema. / ORIOL DURAN
CULTURA - ESPECTACLES 30
PUBLICITAT

El CF Pineda demana
col·laboració a les famílies
en el cas dels abusos
Vol aclarir si hi ha hagut altres fets vinculats a
Juan Pascual Luis Gil que siguin denunciables
●

El Club del Subscriptor
PLANA 20

El CF Pineda demanarà col·laboració a les famílies durant l’assemblea de divendres perquè aportin dades que serveixin per aclarir si hi ha
hagut altres fets delictius vinculats a

l’exdirectiu Juan Pascual Luis Gil,
empresonat per presumptes abusos
sexuals a jugadors menors d’edat. La
notícia continua mantenint commocionat el municipi.
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826104-982211®
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GASTRONOMIA ACTUAL
EN UN ENTORN
IMMILLORABLE
Servei de menú (migdia) i carta
INFORMACIÓ I RESERVES:
Passeig Baró de Viver, 56 · 08310 Argentona
Tel. 93 797 40 08 - El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

