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Josep Vicens acusa CiU
d’incomplir l’acord de no
imposar Lourdes Coll
El pacte de Federació
concedia la presidència del
Consell Comarcal a Unió

Unió de Lloret
critica que Xavier Crespo
tingui «carta blanca»

El Partit Popular presenta
la candidatura de Vidrà en
una junta electoral equivocada
■ PÀGINES 4 i 8 a 13

MARC MARTÍ

Roben la
imatge de la
Mare de Déu
d'Erola de
Tordera
La imatge de
la Mare de Déu de l'Erola
que es troba a Hortsavinya
va ser robada fa uns dies.
La peça sostreta, però, és
una còpia de l'original que
custodia una família del
veïnat. ■ PÀGINA 3

■ TORDERA.-

Detenen dos
homes per
abusar d’una
noia a Blanes
■ BLANES.- El Jutjat de Blanes in-

vestiga el cas de dos homes gambians que presumptament van
forçar i abusar d’una noia a la
ciutat la matinada de dissabte a
diumenge. La víctima ja ha
identificat els suposats agressors. ■ PÀGINA 14

Una mostra
serveix per reobrir
la Casa de la
Cultura de Tossa
■ PÀGINA 5

La pneumònia
fa baixar la
demanda de
viatges a la Xina
■ PÀGINA 15

AVUI

■

BETH TRIOMFA A GIRONA EL DIA DE SANT JORDI- La representant espanyola a Eurovisió, la

catalana Beth, va rebre ahir un bany de multituds a Girona, on va arribar en helicòpter per signar exemplars del seu disc. Milers de persones
esperaven –algunes des de feia hores– la cantant sorgida de la segona edició d’Operación Triunfo. Cartells amb fotos de Beth i «t’estimem» van
rebre la jove, que després d’agrair la paciència dels gironins va començar a signar el disc, que va sortir al mercat ahir mateix. Beth va recórrer
en un sol dia les quatre capitals catalanes: al matí va ser a Lleida i a Tarragona i després de Girona va marxar cap a Barcelona. ■ PÀGINA 37

EL
ROMÀNIC
A GIRONA

JULIAN MARTÍN/EFE

Pujol s’oposa
«rotundament» a
doblar les hores
de castellà
El president de
la Generalitat va manifestar ahir
que s’oposa «rotundament» a
doblar les hores de castellà com
pretén el Ministeri d’Educació.
Pujol va afegir que «és mentida que el castellà estigui en perill a Catalunya» i que l’idioma que necessita ser «reforçat»
és el català. ■ PÀGINA 23

■ BARCELONA.-

Pujol i Piqué. Van oferir opinions divergents sobre les hores de castellà.

residència

LA
SOLANA
de Banyoles

Un centre familiar, acollidor i modern per a la gent gran, situat en una de les zones més
tranquil·les i assolellades de Banyoles.
A la vora de l’estany, envoltada de jardins i a cinc minuts del centre de la ciutat, la
Solana, amb un equip humà d’alta qualitat, li ofereix tots els serveis que li permetran
gaudir amb plenitud dels anys daurants de la seva vida.

La llar que havia pensat i buscat
per a vostè o la gent que més estima.
La Solana: c/ Sardana, 202 • BANYOLES
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