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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Unes cinquanta
persones es
manifesten a Girona
perquè no s’extradeixi
«Zacaria» a Algèria

La lluita del PSC i ERC pel
control del govern reobre
la crisi en el tripartit
eJosep Bargalló i Ernest Maragall es

disputen les comissions previstes, mentre
que la reorganització continua sense data

eEls socialistes insisteixen a qüestionar si

la futura oficina antifrau ha de dependre
d’ERC o de la Sindicatura de Comptes
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POLÍTICA 22

Lloret de Mar tindrà
una piscina olímpica
i un pavelló per a
3.000 persones
PAÏSOS CATALANS 2 I 3

Els encaputxats que
van entrar en una casa
del Golf Girona ja
havien entrat en d’altres
PUNT DIVERS 32

Entrevista a Miquel
Duran, candidat a
rector de la UdG
SOCIETAT 16 I 17

El comte de Torroella
projecta fer 34 cases
a Sobrestany
PAÏSOS CATALANS 9

Catorze majoristes
de viatges més
treballaran a la Costa
Brava l’any que ve
ECONOMIA 38

La Comisión Nacional
de la Energía aprova
l’opa de Gas Natural
sobre Endesa
ECONOMIA 33

Heras dóna
positiu i pot
perdre el títol
de la Vuelta

Un camió vessa 2.500 litres de líquid corrosiu a l’N-II
J Un

camió de gran tonatge que transportava 14.000 litres de clorur de zinc va
bolcar ahir al matí a la rotonda de Can
Bartolí de Tordera, en plena N-II. Part
de la càrrega, 2.500 litres del líquid, al-

tament corrosiu, es va vessar a la carretera
i la Generalitat va activar el pla d’emergències Transcat. En un primer moment,
es va témer que la Tordera hagués quedat
contaminada i per això es va alertar les

poblacions que se n’abasteixen perquè de
manera preventiva no consumissin aigua
de l’aixeta. Finalment, però, tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua van determinar
que no hi havia risc. / QUIM PUIG.
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Uns 200 estudiants de secundària
gironins es manifesten contra la LOE
Exigeixen que l’assignatura de religió desaparegui i reclamen un
augment de la inversió en educació fins al 7% del PIB
J Uns

200 estudiants de secundària de les
comarques gironines es van manifestar ahir
pel centre de Girona per protestar per la
reforma educativa que promou el govern del
PSOE i per exigir que l’assignatura de religió
desaparegui de l’ensenyament, fins i tot com
a optativa, a més de reclamar un augment
de les inversions fins al 7 per cent del PIB.

Els manifestants van tombar contenidors i el
mateix van fer al final del recorregut, davant
de la Subdelegació del Govern, on van llegir
un manifest. La manifestació va estar encapçalada per pancartes en les quals es podia
llegir «Per un ensenyament digne, no a la
LOE». A Barcelona, els manifestants van ser
entre 2.000 i 3.000, segons les diferents fonts.
SOCIETAT 12

El fill de la
dona de Sils
assassinada
acusa el seu
pare pel crim
J El fill de Consol Galceran, la coneguda cuinera de Sils assassinada,
exerceix l’acusació particular contra
el seu pare, Llorenç Morell, que va
matar la seva mare a ganivetades.
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