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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

1,20€ amb el EL 9

MARESME

Número 5679. Any XVI

MARESME

Arenys de Mar no permetrà
més vessaments del poble veí
● Els últims mesos hi ha hagut

tres fuites al clavegueram
que baixa d’Arenys de Munt

● L’alcalde, Ramon Vinyes

(PSC), diu que si es repeteix
ho portarà a la fiscalia

● Arenys de Munt lamenta la

situació, però deriva la
responsabilitat a l’ACA ■ Pàg. 2

MARESME

Tordera vol
enllestir el
camp de tir
abans de final
d’any

Kobe i Pau
acosten
l’NBA al
Raval

El ple aprova
provisionalment
el canvi d’ús dels
terrenys de Can
Peyra, on es farà
l’equipament

MARESME

El Teatre de
Sant Jaume
de Premià de
Dalt obté el
finançament
■

Pàg. 3

Navarro, Gasol, Bryant i Ricky, ahir al Raval. ■ ORIOL DURAN

SOCIETAT

MARESME

La visita del
papa costarà
600.000
euros

El petit comerç de
Mataró obre una botiga
virtual per vendre estocs

La meitat del
pressupost s’ha
recaptat amb
donatius
■

Pàg. 32 a 35

El Club del Subscriptor
■

Pàg. 11

Acompanyats de Navarro i
Ricky Rubio, apadrinen un
torneig 2x2 al barri davant
d’un miler d’incondicionals
■ L’NBA desplega tot el seu
xou amb motiu de la visita dels
Lakers, que avui s’enfronten al
Barça al Palau Sant Jordi
■

Pàg. 3

826104-1011322®

■

MENÚ TAPES
Amb un preu adaptat a l’economia actual.

Set establiments de la ciutat
posen en marxa una
plataforma a internet per
comercialitzar a preus més
econòmics

La iniciativa, que ha estat
batejada amb el nom de La
Rue Privée, ofereix de
moment fins a un miler de
productes ■ Pàg. 3

De dimarts a dissabte
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