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Dilluns Esportiu

CONFLICTE

Suplement
Esportiu

Els metges
desconvoquen la
vaga tot i que no
arriben a cap
acord concret

Festival de l’Akasvayu per
encarrilar els «play off»

Sindicat i Salut es donen
48 hores a partir d’avui
per continuar negociant
■

MALLORCA
ESPANYOL

0
0

Punt insuficient
per assegurar
la permanència

Els gironins tenen 4 triomfs de coixí a 8 jornades del
final després d’exhibir-se en triples (15/25) PÀGINES 2 A 7

El Sindicat de Metges va desconvocar la vaga prevista per dimarts
i dimecres d’aquesta setmana, tot
i que no es va arribar a cap acord
concret en una reunió de més de
quatre hores ahir a la tarda. Tot i
això, es van acostar posicions i les
dues parts reprendran avui les negociacions. PÀGINA 7

ESPECTACLE TOTAL.
Fran Vázquez esmaixa
amb contundència la
pilota a Fontajau.
Foto: DdeG.

PÀGINA 1O

L’HOSPITALET
FIGUERES

2
0

POLICIAL

La cinquena
derrota agreuja
la crisi de la Unió

Detenen dues
persones per robar
fins a deu cops a la
pedrera de Llers

PÀGINES 14 I 15

GIRONA
BARCELONA C

3
1

PÀGINA 5

METEOROLOGIA

Plàcid triomf per
oblidar l’última
ensopegada

AKASVAYU
ESTUDIANTES

Una intensa pluja
tenyeix Banyoles
de groc pel pol·len
suspès a l’aire

97
78

PÀGINA 16

PÀGINA 8

ALT EMPORDÀ
ECONOMIA

Els Prínceps clausuren a
Castelló la Copa del Rei de
bàsquet en cadira de rodes

La fusió d’Alcatel i
Lucent dóna lloc a
un nou líder en les
telecomunicacions
PÀGINA 16

Descobreixen un placa commemorativa a l’edifici
de l’Ajuntament i reben l’afecte de veïns
Els Prínceps de Girona van passar ahir prop de quatre hores en
el municipi de Castelló d'Empúries per assistir a la final de la
XXVIII edició de la Copa del Rei

de Bàsquet en cadira de rodes,
organitzada per l’associació Mifas i l’Ajuntament. L’ONCE Andalucía va guanyar el Vital Vigo
per 62 a 73. PÀGINES 3 I 4

» DEMÀ
UNA NOVA ENTREGA DE
DdeG

DEDICAT. De Paz, en recollir el trofeu, amb els Prínceps i Pere Tubert.

ESTADÍSTICA

Ripollès i Garrotxa
són les comarques
gironines amb
més percentatge
de gent gran
El Gironès i la Selva
són les que compten
amb un major nombre
de població infantil
■

PÀGINA 6

El nostre agraïment a tots
els col·laboradors,
voluntaris i participants.
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