Soy considera que ha
mantingut la majoria
per la feina que ha fet
CiU els darrers anys

/

El candidat de CiU
parlarà amb totes les
forces per consensuar
un govern estable

(Pàg.7)
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• CASTELLÓ D'EMPURIES

CALONGE

BESCANÓ

ERC proposa a CiU
compartir l'alcaldia de
la població a canvi
d'obtenir suport

(Pàg.7)
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Les obres del carrer Ciutadans
duraran fins al mes de setembre

{Pàg. 9)

RIUDELLOTS

ANGLES

Mifas obrirà una - escola per a
persones amb
minusvalies greus

La noia que va
desaparèixer de
casa seva diu que
no vol tomar

(Pàg. 42)

(Pàg. 44)
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L'aturada, que es farà a tot Catalunya, afectarà 3.000 treballadors gironins

CC.OO. convoca vaga per dijous
als hospitals concertats de Girona
(Pàg. 12)

PEP IGLESiAS

Aspecte que oferia ahir el carrer Ciutadans.

Girona.- Des de primera hora del matí d'ahir
roman tancat el carrer de Ciutadans de Girona i
s'espera que pugui obrir-se a finals del mes de
setembre un cop acabat el projecte de millora i
lemodelació. La previsió de l'Ajuntament és que
eas obres, que costaran uns 60 mihons de pesse'tes, puguin estar acabades per les properes
Fires de Sant Narcís. Durant les obres, l'Ajuntament ofereix uns vials alternatius.
SALT

(Pàg.5)

Montalban posa 57 condicions
per pactar amb el PSC o CiU
Salt.- El cap de llista d'IC-EV a l'Ajuntament
de Salt, Francesc Montalban, ha assegurat que
per arribar a un pacte amb el PSC o CiU
s'haurà de negociar un document de 57 condicions que abans ha de sotmetre a l'assemblea
del partit. Montalban, a lüés, no descarta
ampliar el nombre de propostes «si l'assemblea
ho creu adient». El regidor d'IC-EV no ha revelat el contingut de les 57 propostes.
PEP ÍGLESIAS

COMARQUES

(Pàg. 6)

Sistach dóna dos dies a Ferrer
per formar govern a Palamós
Palamós.- El candidat del PSC, Jordi Sistach,
ha donat un termini de dos dies al cap de llista
més votat, Josep Ferrer íCiU), perquè intenti
formar un govern de centre-dreta a Palamós.
Sistach va dir ahir que si Ferrer no és capaç de
consensuar un govern amb la UPI i el PP, eU
intentarà llavors consolidar un pacte parlant
amb totes les forces amb representació mimiciptd, del qual quedaria, però, exclòs CiU.
COMARQUES

(Pàg. 6)

Les obres de l'enllaç de l'Alou
s'adjudicaran a mitjans de mes
Barcelona.- Les obres de construcció de l'enllaç de l'Alou, a la carretera C-250, al terme
municipal de Llagostera, s'adjudicaran a mitjans d'aquest mes i tenen un valor de sortida
d'uns 930 milions de pessetes. Els treballs, que
no començaran fins a l'última setmana de
setembre, serviran per descongestionar aquest
vial d'accés a la Costa Brava centre.
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Per accedir als frescos de la capella ha calgut instal·lar una espectacular bastida de catorze metres d'alçada.

Un equip de tècnics restaurarà durant dos
mesos el fresc de la capella de Sant Narcís
(Pàg.27)

Confien a pactar amb el PSC

CDC no dóna tota la
culpa a Palahí dels
resultats de Figueres
Figueres.- El president de CDC a la comarca,
Josep Maria Salvatella, va dir ahir que és molt difícü avaluar les causes del fracàs electoral de la candidatura encapçalada per Martí Palahí, però considera que no es poden donar totes les culpes dels
mals resultats al cap de llista de Figueres. Els dirigents de CiU a Figueres i Alt Empordà encara confien a poder establir un pacte amb el PSC per continuar formant part del l'equip de govern de l'Ajímtament de Figueres. La coahdó nacionalista està a
l'espera d'una reunió amb el cap de llista més
votat, el socialista Joan Armangué, per conèixer les
possibiütats d'aquest acord.
(Pàg. 9)
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