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Cinc ferits per un
accident en una
atracció a Girona
➜ Una avaria va frenar de

➜ El Látigo va quedar

sobte la màquina i dos menors
i tres adults es van lesionar

precintat fins que un tècnic
d’Indústria va revisar la reparació

MARC MARTÍ

■ PÀGINA 7

Núm. 19.103 • Preu Diari 1 euro

Benestar obliga a
pagar la residència
dels discapacitats
La Generalitat imposa un decret que
condiciona les subvencions i que les entitats
de Girona consideren un greuge
■ GIRONA.- El Departament de Benestar obliga les famílies de persones que pateixen algun tipus
de disminució psíquica o física a
pagar les residències. Segons un
decret que entrarà en vigor dissabte i del qual no s’ha informat
els afectats amb antelació, els pares i les mares poden haver de pa-

gar fins a 900 euros –a més del
80% de la pensió de l’ingressat–.
La resolució de la Generalitat estableix que, si els pares moren,
els germans de l’afectat hauran
d’assumir la quota. Ahir, les fundacions Ramon Noguera i Mifas
de Girona no havien signat el
conveni. ■ PÀGINA 6

Un enterrament costa
uns 600 euros més
a Figueres que a Olot
■ PÀGINA 14

Detenen sis càrrecs de la
Unió d’Hospitals per frau
en cursos de formació
■ PÀGINA 25
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Saviola, Xavi
i Ronaldinho
fan la primera
alegria a casa
L’Espanyol guanya
a Santander i Clemente
respira a la banqueta
■ PÀGINES 30 i 31

Nervis després del sinistre. El personal de l’atracció intenta reparar el Látigo després de l’avaria.

Diari de Girona, 2003-10-30, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Olot busca
un quadre de
Marian Vayreda
sobre Ferrarons
■ PÀGINA 35
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