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Més de 40 ferits amb
cremades per la revetlla
de Sant Joan a Girona
Els hospitals
atenen una vintena
de lesionats per
múltiples baralles
■

Un menor de Sant
Feliu ingressat al
Trueta amb una
perforació ocular
■

Un sol coet afecta
quatre adults i tres
nens de dues
famílies a Roses
■

Girona concentra
el major nombre de
positius per alcohol,
amb 108 PÀGINES 16 I 17
■

La divisió de
Catalunya en
vegueries queda
aturada fins que
s’aprovi l’Estatut
Les discrepàncies dins
el tripartit i el desacord
amb CiU l’han paralitzat
■

Saura va anunciar ahir que els treballs per a la reestructuració de
Catalunya queden aturats fins que
s’aprovi l’Estatut per la manca d’acord entre els partits. PÀGINA 29

ALTA TENSIÓ

El PP demana al
Govern que la línia
augmenti la seva
potència a 440 kV
PÀGINA 15

BLANES

Marigó retreu a Ramos
que dediqui més temps als
negocis que a fer oposició
PÀGINA 4

TORDERA

Els veïns de Les Ferreres
aturen les reivindicacions
després d’un any
PÀGINA 3

» AVUI
MARC MARTÍ

PETARDS I DESTROSSES. Estat en el qual va quedar una caravana de l’Ajuntament de Girona que informava de la recollida selectiva de deixalles.

INFRAESTRUCTURES

Instal·laran antenes suplementàries a la costa
per evitar una apagada telefònica aquest estiu
PÀGINA 6

BÀSQUET

Mobiliari exterior interior
complements de decoració

Nou espai a Girona
Un director de joc de prestigi.

Arriel McDonald
(Dinamo) és el
tercer fitxatge
de l’Akasvayu
PÀGINA 34

Taules, cadires, bancs, butaques, gandules, mampares,
pèrgoles, tanques, jardineres, travesses ecològiques...
Moble rústic colonial, articles de decoració
Projectes a mida

Promoció Jardí

399 €

Conjunt en fusta tropical de Taula exagonal i 4 cadires
En Zona Espai Gironès i BMW - Carrer Rocacorba nº 4 Salt
Te l . 606 35 86 27 e-mail: tbmobiliariextint@yahoo. es

