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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El nou aparcament de la plaça
Nova divideix Premià de Mar
왘 El PSC i ICV critiquen el
projecte perquè suprimirà
«un lloc de gran ús social»

왘 El govern de CiU i ERC defensa 왘 Els veïns de la zona anuncien
l’actuació perquè hi ha manca
la creació d’una plataforma
de pàrquing al nucli antic
per «salvar» l’espai públic
MARESME 2

L’Audiencia Nacional
vol que s’identifiqui
tots els qui van
cremar fotos del Rei
aquest cap de
setmana a Girona
POLÍTICA 16

Ronaldinho
no jugarà
demà contra
el Saragossa
El Club del Subscriptor
PLANA 22

La cuina empordanesa de les
mestresses de Peralada

Piromusical rocker de fi de festa. Les festes de la Mercè van posar ahir punt i final a tres dies de disbauxa multitudinària –més de dos milions de persones van passar pels diferents actes– amb un piromusical rocker en què Marilyn Manson o Tina Turner van compartir cartell amb Sopa de cabra i Lax’n’Busto i el públic va participar encenent milers de bengales. / ORIOL DURAN
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PAÏSOS CATALANS 4 a 6
PUBLICITAT

La TDT
Els avis d’Arenys de
pública del
Munt tindran un
Maresme
geriàtric nou a Can Xicoi nord, a finals
L’Ajuntament farà una concessió a una empresa
privada perquè construeixi i gestioni el centre
Els residents de l’asil Verge del
Remei d’Arenys de Munt, l’únic de
públic que hi ha al poble, tindran noves instal·lacions a Can Xicoi. La seu
actual se substituirà i això comporta-
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●

rà que es converteixi en un casal per a
la gent gran. L’Ajuntament ha anunciat que deixarà en mans d’una empresa privada la construcció i la gestió de la nova residència.
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del 2008
● El canal públic de l’Alt Maresme
no començarà a emetre, com a mínim, fina a finals del 2008. Els quatre
ajuntaments membres del consorci
del nou mitjà esperen atraure més
consistoris de la zona.
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