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Aquest diari utilitza

1,10 €

paper reciclat en un 80,5%

14 D’ABRIL DE 2009

FUNDAT EL 1889

Álvarez només va adjudicar 3
quilòmetres de desdoblament
de la N-II en els últims tres anys
 Es tracta del tram Medinyà-Orriols, que s’ha

d’executar durant els propers 20 mesos
 El traçat entre Maçanet i Sils està aturat i
el de Sils-Caldes ja porta endarreriments

La fins ara ministra de Foment,
Magdalena Álvarez (PSOE), només
va adjudicar , quilòmetres de
desdoblament de la N-II durant els
últims tres anys. Es tracta del tram
Medinyà-Orriols, adjudicat el passat març i que s’haurà d’executar

EsportsDdG

en els propers  mesos. En canvi, el tram Maçanet-Sils, que Álvarez va adjudicar l’any , està
aturat per la renúncia de l’empresa i s’haurà d’adjudicar de nou.Les
obres de Sils-Caldes, d’altra banda,
porten endarreriments. 3
ACN

EFE

El DAR es
nega a fer
públic l’estudi
sobre la mort
de les ovelles
i les cabres


EL PROGRAMA DE
VACUNACIÓ DEL 2009
CONFIRMA QUE L’ANY PASSAT
HI VA HAVER 151 FOCUS
El Departament d’Agricultura
(DAR) de la Generalitat ha negat a
aquest diari tenir accés a l’informe
concloent realitzat per Centre de
Recerca en Sanitat Animal (CReSA) sobre les causes de la mort d’ovelles i cabres d’un total de  explotacions gironines i barcelonines. Mentrestant, el mateix DAR
difon l’actual campanya de vacunació «obligatòria» amb dades
definitives del . 6

A més a DdG

L’australià no va donar opcions.

Casey Stoner
s’imposa a Qatar
per davant de
Valentino Rossi i
Jorge Lorenzo

Les empreses de
Girona busquen a
l’estranger metges,
enginyers tècnics
informàtics i
auxiliars d’òptica 24



DANI PEDROSA ÉS ONZÈ I
SETE GIBERNAU, TRETZÈ 36

El Girona ha sofert més
expulsions en els últims
deu partits que en tota
la primera volta 34

La plantilla de Comforsa es manifesta a Ripoll
 RECLAMEN UN PLA INDUSTRIAL I INDEMNITZACIONS DIGNES, davant els plantejaments de la companyia,
participada pràcticament al 100% per la Generalitat, que vol retallar considerablement els llocs de treball. Per això,
reclamen al Govern català que recapitalitzi la companyia. Entre els participants en la manifestació hi havia els socialistes
Enric Pérez, president del Consell Comarcal del Ripollès, i Núria López (PSC), alcaldessa de Campdevànol. 25
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La millor gespa artificial
PATIS, ÀTICS, PISCINES, TERRASSES…



val per

300 €

 per a instal·lacions a partir de 50 m2.
 no acumulable amb altres descomptes
 un únic val per instal·lació
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L’embassament de
Sau ja supera el 80
per cent de la seva
capacitat i Susqueda
és al 98 per cent 11

