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◗ La Selva presenta la pitjor evolució a principis
d’any i es detecta un empitjorament al Baix Empordà
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◗ El Pla de l’Estany és l’única comarca gironina
que experimenta una clara millora el primer semestre

Un informe del BBVA
preveu una desacceleració
de l’economia gironina
L’informe Situació Catalunya, presentat ahir
pel Servei d’Estudis del BBVA, constata una
desacceleració de les perspectives econòmiques a Girona. Sis comarques de la demar-

Situa el creixement del
PIB català en el 2,9% per
al 2005 i el 2,7% el 2006

cació presenten una evolució econòmica estable quan, només fa un any, el mateix estudi destacava sis comarques en una perspectiva de clara millora. PÀGINA 23

ESPECTACLES

Cartell de luxe
a Cap Roig amb
Diana Ross,
Woody Allen i
Josep Carreras

TURISME

Lloret i la Costa
Brava tornen
a ser atractius
pels operadors
alemanys
El turisme alemany
podria augmentar la seva
presència a Girona en un
15% respecte a l’any passat
■

Lloret de Mar i la Costa Brava han
superat els seus problemes d’imatge i tornen a ser aquesta temporada un destí interessant per als
grans touroperadors alemanys.
S’espera que el turisme alemany
trenqui aquest any la tendència
a la baixa de les darreres temporades, i des del Patronat de
Turisme calculen que pot augmentar entre un 10% i un 15% respecte a l’estiu pasat. PÀGINA 19

ANGLÈS

Denuncien
abocaments
incontrolats prop
del camp de futbol

El Festival de la Caixa
de Girona estrenarà
un ballet de Don Quixot
i tindrà Paco de Lucía
■

PÀGINA 6

MEDI AMBIENT

El Festival Jardins de Cap
Roig, que se celebrarà del 16
de juliol al 25 d’agost, va presentar ahir el millor cartell de
la seva història. Artistes com
Diana Ross, Madredeus, Paco
de Lucía, Noa, Josep Carreras
o Woody Allen protagonitzaran
les nits a Cap Roig. PÀGINA 42

Queixes a Tordera
per l’aigua fecal
de la riera de
la Mina d’Or
PÀGINA 3
VALERIA SMUD

POLÈMICA

MULTATS. L’Ajuntament de Girona havia avisat que a partir d’ahir sancionaria els cotxes aparcats incorrectament.

El Govern català
reprèn Milà per
portar la família
en l’helicòpter

La policia multa més de 60 cotxes mal
estacionats a la N-II davant el Trueta

GRATIS
AMB EL
DIARI

Molts conductors segueixen sense usar el nou aparcament
PÀGINA 7

PÀGINA 17

POLÍTICA

CRISI INDUSTRIAL

Tots els partits
excepte el PP
avalen el diàleg
amb ETA si
deixa les armes

Tèxtil Celrà anuncia que
tanca i deixa sense feina
un centenar de treballadors

El ple del Congrés va aprovar
ahir amb el suport de tots els
grups parlamentaris, excepte
el PP, la moció del PSOE que
aposta pel diàleg amb ETA sense contrapartides polítiques si
la banda terrorista renuncia a
les armes. PÀGINA 31

» AVUI

ESPECIALISTES EN NETEGES TÈCNIQUES, INDUSTRIALS I PÚBLIQUES.
TRANSPORT DE TOT TIPUS DE RESIDUS A PLANTA DE CONTROL.

Grup

Núm. Transportista:

La companyia explica a la plantilla que
no pot afrontar la competència xinesa
La direcció de Tèxtil Celrà ha comunicat a la plantilla la seva decisió de presentar un expedient
de regulació d’ocupació que
afectarà la totalitat de la plantilla
davant la difícil situació econò-

mica que travessa la companyia
a causa de la competència que té
de la Xina. Fundada als anys 80
i propietat d’inversors estrangers, l’empresa dóna feina a 102
empleats. PÀGINA 26

T-1789

Núm. Transportista:
Empresa autoritzada

- Fosses sèptiques
- Clavegueram
- Sifons i baixants
- Pous i Calderes
- Dipòsits d’aigua potable

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Junta de Residus

T-322

- Control de residus
industrials, químics
i farmacèutics
- Gestió total de
permisos i normes.
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