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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El PP i el PSOE
demanen a Ibarretxe
que retiri el seu pla

El film «Schussangst», Nou policies locals
polèmic guanyador del ferits a Sabadell en
festival de Sant Sebastià una batalla amb joves

ESPANYA-MÓN 36 i 37

Estafa cinc
empreses demanant
diners per a una
ONG falsa de suport
a Galícia
PAÏSOS CATALANS 12

Ensenyament culpa
els ajuntaments de
no tenir terrenys per
a escoles
PAÏSOS CATALANS 14

CULTURA 70

Les infraccions per excés
de velocitat superen en 8
mesos les de tot el 2002
eS’han tramitat 8.865 denúncies i s’ha

incrementat el nombre de controls

eEl cap de trànsit dels Mossos alerta que

hi ha molts reincidents. Planes 3 i 4

Reclamen
implicació
institucional en les
polítiques socials
PAÏSOS CATALANS 11

Contenciós de
l’Ajuntament de
Tordera contra el de
Blanes pel traçat de
l’autopista i l’N-II
PAÏSOS CATALANS 18

AVUI AMB EL PUNT

J Mòbils. Trenta anys
després de la primera
trucada,
des dels
EUA, la
telefonia
mòbil ens
ha canviat
la vida.

J Empat «in extremis»
El Girona va encaixar un
gol
fantasma a
Llorca
(87’) i va
empatar
gràcies a un penal en el
temps afegit

PAÏSOS CATALANS 27

A la fotografia, l’interior d’un vehicle dels Mossos amb el radar per controlar la velocitat. / EUDALD PICAS.

La Diputació de Girona
recupera en un CD-Rom
450 projectes no realitzats
J La

Diputació de Girona presentarà pròximament un gran treball
en format CD-Rom, comissariat
per Rosa Maria Gil i Josep
Mariné, que reuneix
unes 450 propostes
arquitectòniques i urbanístiques que
no han arribat
mai a veure la

llum. Una línia de tren de Figueres
a Roses, una autovia de Portbou
a Blanes i un estany navegable
a la Devesa de Girona són
alguns dels somnis
que s’han projectat
en els últims 300 anys
a les comarques
gironines. Planes 6 a 10.
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