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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Alta tensió entre ICV i ERC

Per Zapatero, l’acord
de finançament
«voldrà temps»

Iniciativa no afluixa i s’irrita pels retrets d’Esquerra al pacte Saura-De la Vega
POLÍTICA 17

POLÍTICA 18

Veïns del 22@ suporten festes
il·legals des de fa cinc mesos
왘 El veïnat del carrer Pallars de
Barcelona denuncia sorolls,
brutícia i venda de drogues

왘 Les imatges captades pels veïns
mostren diverses infraccions de
l’ordenança de civisme al carrer

왘 L’Ajuntament assegura que té
poc marge d’actuació perquè
es fan en una nau privada

왘 Els afectats han iniciat
accions de protesta i una
intensa campanya a Youtube
PAÏSOS CATALANS 2 i 3

Compartir pis a
Barcelona costa
de mitjana 380
euros al mes

La flota russa reforça
la vigilància sobre els
vaixells de l’OTAN
EUROPA - MÓN 19

Demanen internar els
acusats de l’agressió
mortal d’Esparreguera

● Llogar una habitació i compartir
pis a Barcelona costa ara una mitjana
de 380 euros al mes, un 5,6% més
que l’any passat. Ciutat Vella és el
districte més car, 416 euros de mitjana, i Nou Barris el més barat, 320.

PUNT DIVERS 23

ECONOMIA 27

53.000 persones
estan pendents
de ser operades
a Catalunya

Sant Andreu i
Gavà passen
l’eliminatòria
en la copa
del Rei
Protesta nudista a Sitges. Una vintena de nudistes van «ocupar» ahir la platja
El Club del Subscriptor

de Sant Sebastià de Sitges per protestar pel fet que l’Ajuntament ha reclassificat la cala Balmins,
on habitualment es practica el nudisme, com a platja familiar. / ALBERT MERCADER

PLANA 21

● Els prop de 53.000 catalans en
llista per a una intervenció quirúrgica han d’esperar-se una mitjana de
3,78 mesos per a una operació i 45
dies per a una prova de diagnòstic.
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garantia professional des de 1965
CALELLA
Sant Joan, 63 ☎ 93 766 03 04

PINEDA DE MAR
Dr. Bertomeu, 70 ☎ 93 767 12 00

MALGRAT DE MAR
c/ Carme, 22 ☎ 93 761 92 88
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