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L’ALT EMPORDÀ

LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

Inverteixen 4,5 milions d’euros en un centre
de negocis al recinte firal de Figueres

Lloret de Mar eliminarà els aparcaments del
passeig Marítim amb l’excusa que fan lleig

El regidor d’ERC passa a l’oposició i es trenca
el govern d’unitat de l’Ajuntament de Gualta
PÀGINA 16

PÀGINA 12

PÀGINA 30

» AVUI

TRIBUNALS

Absolen dos traficants de
Figueres per l’error del fiscal
en la qualificació del delicte
Portaven 50 grams de cocaïna i els podien haver caigut sis anys de presó
PÀGINA 10

SUCCESSOS

CRISI ECONÒMICA

Entren a robar
fent un forat
al sostre d’un
supermercat
de Celrà

LA NOSTRA
VAIXELLA DE LES
COMARQUES
GIRONINES
NOVA ENTREGA
PLAT DE
POSTRES

GRATIS
AMB EL DIARI
CARRETERES

La Generalitat
ajorna 4 mesos
més la decisió
sobre la variant
de la Bisbal
El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
(PTOP) ha adjudicat recentment
l’assistència tècnica per a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental i informatiu de millora de
la futura variant de la Bisbal, necessari per prendre la decisió definitiva del traçat i que té un termini per presentar els documents
de 4 mesos. PÀGINA 15

Els lladres es van despenjar
pel forat fins a l’interior de
l’establiment i, un cop a
dins, van remenar calaixos i
la zona d'oficines fins que
van aconseguir emportarse’n la caixa forta. PÀGINA 23

SEQUERA

Cau una banda
de «lladres
silenciosos» amb
seu a Blanes
PÀGINA 11
ROBIN TOWNSEND/EFE

Els pantans del
Ter-Llobregat
tenen el 50% més
d’aigua que fa
tres setmanes

ATURADA. Les embarcacions de Roses i el Port de la Selva no van sortir ahir del port pesquer.

Un obrer cau pel
forat de l’ascensor
des d’un cinquè
pis a Blanes

Pescadors de Roses
i el Port de la Selva
fan vaga pel gasoil

El Govern rebutja augmentar les
ajudes pel combustible, i el sector
estudia convocar noves aturades
PÀGINA 7

PÀGINA 12

Troben una urna
funerària romana
a Girona en
unes excavacions
prop del teatre
Els treballs arqueològics a la
plaça del Pallol, al Barri Vell
de Girona, on s’ha de construir un aparcament soterrat,
han ser vit per trobar una
urna funerària romana. S’estima que data entre el segle I
aC i el I dC. PÀGINA 48

Restaurant Golf Girona
DE DILLUNS A DIVENDRES
25 €

maig

ARQUEOLOGIA

11,90 €
El nostre menú Birdie de sempre

Menú Degustació de Flors

Cap de Setmana
Bufet de Flors

25 €

Dimarts descans setmanal
Reserves a restaurant@golfgirona.com / 972 17 16 41 / 695 23 76 03
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Fa un mes els cinc embassaments del sistema Ter-Llobregat no arribaven al 30% de la
seva capacitat, però les pluges
del mes de maig, a les capçaleres dels rius l’últim cap de setmana, han fet pujar aquesta xifra fins al 45,70%. PÀGINES 18 I 20

LA LLEI DE DEPENDÈNCIA i
LA LLEI DE SERVEIS SOCIALS:
perills i oportunitats
DIMARTS, 27 DE MAIG DE 2008
Centre Cívic Pla de Palau. Carrer Saragossa, 27 - Girona (el Gironès)
PROGRAMA DE LA JORNADA
18.45 Acreditació dels assistents
19.00 Què necessitem per consolidar una veritable quarta
pota de la Societat del Benestar?
Josep Lluís Cleries. Diputat i portaveu de CiU a la Comissió
de Benestar i Immigració del Parlament de Catalunya
Quim Bonaventura. Vicepresident de MIFAS
Salvador Maneu. Secretari general de Càritas Girona
19.45 Debat
20.30 Cloenda a càrrec d’Eudald Casadesús. President de la
Federació de les comarques gironines de CDC i diputat
de CiU al Parlament de Catalunya
20.45 Copa de cava

