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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

1,20€ amb El 9

COMARQUES GIRONINES

Número 5450. Any XVI

Ensenyament no posarà més
ordinadors a les classes
● Diu que costen molts diners i

● Comença la preinscripció per al

que n’estudiarà la viabilitat
econòmica i pedagògica
● La “pausa” en el pla de
digitalització afectarà uns
40.000 alumnes de secundària

curs que ve amb 110.941 places
a les comarques gironines
● El govern no accepta enviar
escolars immigrants de Salt als
municipis veïns ■ Pàg. 32 a 34

Una aula amb tots els alumnes amb ordinador ■ R.E.

Figueres
posarà al maig
càmeres de
seguretat en
un carrer i dos
aparcaments
■

EL PONT DE
CASTELLÓ
CEDEIX DOTZE
CENTÍMETRES
El pont d’accés a
Castelló d’Empúries es
va tancar ahir al trànsit
gairebé tot el dia
perquè es va detectar
que una part havia
cedit dotze centímetres
a causa del moviment
d’una peça que suporta
una biga. El
Departament de
Territori i Sostenibilitat
va reobrir un dels
carrils al trànsit després
de comprovar que no
s’havien produït danys
en l’estructura. ■ MANEL

Pàg. 35

Tanquen el
pàrquing
d’Emili Grahit,
a Girona, per
fer la nova
biblioteca
■

Pàg. 7

22-M

LLADÓ ■

Bertran deixa
ERC de Figueres i
plega de regidor i
de militant
—————————————————————————————————

Trias no vol
deixar Blanes en
plena crisi

Salut estudia deixar de
fer operacions a cor
obert a l’hospital Trueta

—————————————————————————————————

ANÀLISI COMARCAL

El Ripollès
Pàg. 8 a 11

El Club del Subscriptor
■

Pàg. 5

MUNICIPALS 2011

Pàg. 25

Diu que només s’operen
el 25% dels pacients
potencials, i les
associacions d’afectats
recorden que va costar
molts anys obtenir el servei
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El departament ampliarà
les consultes externes i el
servei ambulatori de
l’hospital amb mòduls
prefabricats que es posaran
al pàrquing de Mifas ■ Pàg. 2 i 3

L’Osca carrega
contra Raül Agné
Acusa el tècnic
del Girona de
generar un
problema del
no-res i de sentir
incomoditat per
la llengua

■

