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Pla per enderrocar
170 habitatges i
millorar la zona del
sector Delta Muga
d’Empuriabrava
PAÏSOS CATALANS 9

Una treballadora de la
clínica Girona va
llençar material valorat
en 21.403 euros
PUNT DIVERS 40

Els advocats diuen
que es vulneren els
drets dels immigrants
a la frontera

Torroella de Montgrí projecta
un gran auditori per prestigiar
encara més el seu festival
eL’alcalde compta estrenar el futur

eLa mostra celebra els 25 anys amb un

auditori de la Costa Brava l’any 2007,
amb una superfície de 3.000 m2

pressupost de prop d’un milió i 27
concerts en el millor programa
CULTURA-ESPECTACLES 53

Nou pàrquing
i avisos de
multes al
Trueta

SOCIETAT 20

Els Mossos demanen
col·laboració per
identificar la noia
trobada morta a Sils
PUNT DIVERS 38

J La societat Tadifi, que pertany al

Inversió
milionària en
parcs
tecnològics

grup Mifas, va posar ahir en marxa
el nou aparcament de l’hospital Josep Trueta de Girona, gràcies a les
obres del qual s’ha pogut fer una
nova entrada a urgències en aquest
equipament hospitalari. L’alcaldessa
de Girona, Anna Pagans, va afirmar,
durant l’acte d’inauguració de l’equipament, que a partir d’ara no
es permetrà aparcar als laterals de
la carretera. Durant alguns dies s’avisarà els conductors i a partir del
dia 17 d’aquest mateix mes se’ls multarà si aparquen en les zones prohibides. La primera mitja hora del
pàrquing és gratuïta, s’apliquen tarifes toves i es cobra per minuts i
no per hores. / Foto: DAVID BRUGUÉ.

La copa
d’Europa
d’handbol,
per començar

PAÏSOS CATALANS 7

El viatge en tren de Barcelona
a Puigcerdà es reduirà d’una
hora per les millores a la línia

Golf Girona, portes obertes!
Se’ns reconeix com un dels
millors camps d’Europa.
Ara us convidem a conèixer
el nostre nou servei de restaurant...
Bufet tots els festius i caps de
setmana
Preu: 15,00 €

COMUNIONS I BANQUETS

Els responsables del Ministeri de Foment i Renfe ho
van comunicar ahir a Madrid als alcaldes afectats

Tel. 972 170011
restaurant@golfgirona.com

115022/659920B

J El

trajecte en tren des de Barcelona fins a Puigcerdà es reduirà
de 50 minuts el 2007 gràcies a les
millores addicionals que està previst
fer a la línia. Així ho van comunicar
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ahir els responsables del Ministeri
de Foment i Renfe durant la reunió
que van mantenir a Madrid amb els
alcaldes afectats d’Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
PAÏSOS CATALANS 2

La caça mou 20
milions anuals
de negoci a les
comarques
gironines
J La

fira Cinegètica de Girona es
va obrir ahir amb la presentació d’un
estudi que sosté que el sector gira
un volum de negoci de 20 milions
anuals a la demarcació.
ECONOMIA 36

