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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Montilla fa una crida a superar la
Catalunya de la queixa i el mal humor
왘 Hi contraposa la gestió eficaç, 왘 El President dibuixa el seu
la lleialtat mútua amb l’Estat i
«somni» social i s’estén en
l’horitzó nacional de l’Estatut
propostes per a les «persones»

왘 Censura la crema de fotos del
Rei i mig ERC no l’aplaudeix
perquè en critica la «utopia»
POLÍTICA 15 a 17

Els alcaldes
destaquen
el tractament
terciari de la
depuradora
Els militars carreguen
contra els
manifestants i causen
almenys cinc morts
a Birmània

El tractament terciari de la depuradora de l’Alt Maresme que permetrà
reutilitzar les aigües i tornar-ne part
al riu Tordera ha estat clau per assolir
el consens sobre l’emplaçament de
la planta. Els municipis que se’n beneficiaran reconeixen que s’han perdut massa anys en debats estèrils i
demanen celeritat en les obres.
●

EUROPA - MÓN 21
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L’ICS revisarà tots els
hospitals per evitar
una apagada com la
de la Vall d’Hebron

El Maresme
rebrà el 2008
3 milions
de l’Estat per
obres noves

SOCIETAT 12

L’Audiencia Nacional
imputa un segon jove
per la crema
de fotos dels Reis
POLÍTICA 19

Van llançats.
El Club del Subscriptor

El pressupost de l’Estat pel 2008
només inclou 3 milions d’euros per
començar obres a la comarca del Maresme. En concret, s’invertiran en la
canalització de la riera Capaspre de
Calella i la de Teià. La resta de partides s’arrosseguen del pressupost
d’aquest any, que encara no s’han
executat i que consisteixen sobretot
en millores al litoral maresmenc.
●

Messi i Iniesta condueixen el Barça contra el Saragossa a la
tercera victòria seguida al Camp Nou (4-1) i l’equip demostra que continua en progressió tot i la baixa de Ronaldinho. / GABRIEL MASSANA
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