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UNS SUBMARINISTES VAN DETECTAR L’ARTEFACTE A CINQUANTA METRES DE LA COSTA

PARLAMENT

El tripartit evita
citar la línia
d’alta tensió en
una moció d’ERC
sobre energia
El tripartit va aprovar ahir al
Parlament una moció impulsada per Esquerra Republicana sobre el Pla de l'Energia de
Catalunya que no esmenta la
línia entre Bescanó i Baixàs.
El PP i CiU van veure rebutjades les seves mocions i van
reclamar als socis de govern
que es decideixin sobre la línia. PÀGINA 7

MÚSICA

JAUME PURCALLES

Exploten una mina
de 180 quilos a una
platja de Roses

Els artificiers de l’Armada van fer explotar
ahir una mina marina que contenia 180 quilos de TNT i que estava situada a uns 50 metres de la platja de l’Almadrava de Roses i a
només sis metres de fondària. Un grup de
submarinistes havia detectat l’artefacte di-

◗ Un pare d’un CEIP de Girona vol denunciar els
republicans per incomplir la Llei de protecció de dades

marts i els artificiers van actuar amb la màxima rapidesa perquè els usuaris de la platja no correguessin perill. Per evitar desperfectes als habitatges de la primera línia
de la costa va caldre remolcar la bomba més
enllà de la punta Falconera . PÀGINA 18

◗ La formació celebra dissabte una jornada

d’ensenyament que inaugurarà la consellera Cid

La secretària sectorial va
enviar la convocatòria als
correus electrònics privats

Blair es converteix en el
primer laborista a guanyar
tres eleccions consecutives
El Partit Laborista del primer
ministre britànic, Tony Blair, ha
guanyat les eleccions al Regne
Unit, segons apuntaven els sondejos a peu d’urna. Blair es con-

» DIUMENGE
15 DE MAIG

Critica que s’hagin utilitzat els correus personals i estudia denunciar la formació republicana. La jornada d’ensenyament serà inaugurada demà per la consellera Cid. PÀGINA 9

SUCCESSOS

ELECCIONS AL REGNE UNIT

verteix d’aquesta manera en el
primer líder laborista a guanyar
tres eleccions consecutives, tot
i perdre un important nombre
de diputats. PÀGINES 38 I 39

PÀGINA 3

TELEVISIÓ

La BBC enregistra
un documental
sobre Picasso a
Lloret de Mar
PÀGINA 4

ERC usa dades d’Educació
per convidar pares d’alumnes
a un acte organitzat pel partit
Un pare d’alumnes del CEIP Bruguera de Girona ha acusat Esquerra Republicana de Catalunya d’utilitzar les dades de la Conselleria
d’Educació per convocar un acte del partit.

La Maravella no
actuarà a Caldes
pel canvi de
data de les festes

Mor un home de
76 anys a Calonge
en quedar atrapat
sota el seu tractor
Un veí de Calonge de 76 anys
va resultar mort ahir al migdia
després d’estimbar-se per un
marge de tres metres i quedar
sota el tractor. PÀGINA 20
GRATIS
AMB EL
DIARI

TORDERA

Un centenar de
veïns boicoteja
el ple amb crits
i xiulades
PÀGINA 6

FINANÇAMENT

Geli proposa ara
crear taxes per a
serveis sanitaris
«no essencials»
PÀGINA 32

