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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

1,20€ amb el EL 9

MARESME

Número 5727. Any XVI

Cabrera vol
canalitzar la
riera al pas
pel poble a
finals d’any

El cara a cara fa tard

Es duen a terme els
treballs de la segona
fase de l’obra, que
van de l’ajuntament
al pont de Sant
Domènec

per unanimitat el debat
entre Mas i Montilla
● La proposta del PSC i CiU
s’hauria d’haver fet amb
un marge de cinc dies

■

Pàg. 9

● La Junta Electoral tomba

● La incògnita sobre el

28-N

L’entrevista: Joan
Puigcercós Pàg. 20 i 21
La porra Pàg. 22
■

■

La pregunta al candidat

■

P. 23

FALTEN 4 dies

debat va omplir tota la
jornada de campanya
● La resta de partits
celebren la
prohibició ■ Pàg. 10 a 24

L’última
planta de
l’edifici Xifré
serà un viver
d’empreses
Arenys de Mar rebrà
ajuts dels fons Feder
i de la Diputació de
Barcelona per fer
l’obra que pugen a
286.474 euros
Pàg. 9

La majoria de
mataronins
van a la feina
amb cotxe
particular
■

Pàg. 3

El Barça
vol deixar
la lligueta
resolta a
Atenes
El Club del Subscriptor
■

Pàg. 7

MOSTRAR ALS ESCOLARS LA RIQUESA DE LA DIVERSITAT MARINA
L’Obra Social de La Caixa i la Fundació CRAM donen a conèixer els valors de la biodiversitat del mar, les seves amenaces, l’interès
biològic propi de cada comunitat i la necessitat de protegir-les. Un projecte que es completa amb la visita al veler científic ‘Vell Marí’,
que fins divendres està amarrat al port de Mataró i que es preveu que rebi més de 800 escolars de la ciutat. ■ LL.M. ■ Pàg. 3

Sis dels deu pobles amb
una renda familiar més
elevada són al Maresme
Els ingressos mitjans en
l’àmbit comarcal se situen
en els 17.100 euros per
persona a l’any, un 4,4%
més elevats que els del
conjunt del país

Cabrils se situa en el segon
lloc de la llista catalana,
després de Matadepera,
segons les dades recollides
per l’Idescat corresponents
a l’any 2007 ■ Pàg. 2
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■

