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L’ALT EMPORDÀ

LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

Figueres participarà en una televisió digital
transfronterera d’àmbit privat a Perpinyà

L’aigua que surt de la depuradora de
Tordera no és neta i s’hi acumula fang

Els Bombers de Platja d’Aro exigeixen
que els renovin els camions antiquats
PÀGINA 14

PÀGINA 9

PÀGINA 6

»

BARÒMETRE DE LA GENERALITAT

AVUI

El 65% de catalans creu
que els polítics només
busquen el seu benefici
La visió que tenen els ciutadans dels polítics actuals no és gaire satisfactòria. Així
ho reflecteixen les dades que s’extreuen
del baròmetre efectuat pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, segons
el qual, prop d’un 70 per cent d’enques-

Els ciutadans no confien
en els governants i més
del 70% veu la situació
actual massa complicada

tats considera que els dirigents no tenen
gens en compte el que pensa la gent i que
es mouen per interès propi. El grau de
confiança tampoc és gaire satisfactori,
perquè la majoria de catalans aprova els
polítics amb un cinc just. PÀGINA 30

ÒBIT

PROTESTA

L’ESTARTIT

Un edil del LEI
va vendre la finca
que Torroella vol
desprotegir a un
company de llista

Mor Joaquim
Pla i Dalmau,
editor i llibreter
de la Rambla
de Girona

La societat es va
crear un mes abans
d’efectuar-se l’operació

■

Va dedicar la seva vida
a la ciutat, els llibres i
les tradicions populars

■

El regidor Eduard Vila va
vendre el terreny que l’Ajuntament vol desprotegir a una
empresa administrada per un
membre del LEI. PÀGINA 12

PÀGINES 3 I 4

ECONOMIA

Quatre empreses
concentren el 14% de les
exportacions catalanes

ACCIDENTS

Tres morts i un
ferit greu en un
xoc a Sant Joan
de les Abadesses
PÀGINES 16 I 17

PÀGINA 26
DdeG

Pancarta de 45
metres contra la línia
d’alta tensió a Girona

Salvem l’Empordà va celebrar ahir un acte previ a la
manifestació anti-MAT de
diumenge desplegant una
gran pancarta de 45 metres

de llarg pel centre de Girona. Els ecologistes van dir
que esperen l’assistència
«massiva» de membres del
Govern. PÀGINA 15

SOLIDARITAT

Una ONG diu que Girona
és la zona amb més risc
d’ablació a immigrants
PÀGINA 18

CANÀRIES

Esports Parra Outlet
EFE

Ante Gotovina.

Detenen a Tenerife
el criminal
de guerra més
buscat de Croàcia
PÀGINA 32

ZONA AMB
GRANS DESCOMPTES!!
A LA MASSANA
DE SALT!!
49 €
C/ Francesc Macià, 56
Zona Massana
SALT - Tel. 972 24 33 04

Restaurant
Sales per a
banquets
i grups

