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Foment ignora l’impacte del
TAV a Girona un any i mig
després de decidir el traçat
■ GIRONA.- El Ministeri de Foment

encara no ha rebut l’informe de
Medi Ambient sobre l’impacte que
tindrà el Tren d’Alta Velocitat
(TAV) a Girona. En una reunió que
es va celebrar a Madrid entre el secretari d’Estat d’Infraestructures,
Benigno Blanco, i l’alcaldessa de

Pagans insta el Ministeri a reunir els tècnics la
setmana vinent perquè es pugui avançar el projecte
de la urbanització del sector de l’estació
Girona, Anna Pagans, el Govern
central va confirmar que encara

no pot respondre a les al·legacions
fins que no es conegui aquest in-

forme. L’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, va instar Foment a
reunir els tècnics de totes les administracions per poder parlar de
la urbanització de la zona de l’estació. La trobada de la comissió
es podria fer la setmana vinent. ■
PÀGINES 8 i 24

DAVID ESTANY

Tordera recorre
contra l’acord
de Blanes sobre
el pas de la N-II

L’ocupació
als càmpings
de la Costa
Brava baixa
un 10%
El nombre de campistes que s'han allotjat aquest
estiu a la Costa Brava ha disminuït en un 10% respecte a l'any
passat. Els focs i l’onada de calor han provocat que molts hagin canviat la destinació o s’hagin quedat als seus països. En
canvi, a l’interior i la muntanya
l’ocupació ha crescut entre un
15 i un 25%. ■ PÀGINA 10
■ GIRONA.-

Les mútues
culpen els metges
de la ruptura de
les negociacions
La Unió Catalana
d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores afirma que mai
no ha trencat les negociacions
amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona i que tampoc ho
ha fet Adeslas ni cap altra entitat afiliada. ■ PÀGINA 9
■ GIRONA.-

Considera que afecta

negativament el
corredor únic de la
carretera i l’autopista
■ TORDERA.- El ple de l’Ajuntament de Tordera va aprovar dijous a la nit, per urgència, un
acord pel qual decideix interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de ple
de l’Ajuntament de Blanes, perquè el consistori selvatà va revocar la decisió de donar suport
al traçat que la corporació maresmenca avala pel futur pas del
desdoblament de la N-II prop
de l’entorn del paratge blanenc
del Vilar. El 29 de juliol, Blanes
va decidir retirar el suport al
traçat proposat pel consistori
torderenc. ■ PÀGINA 3

ERC recomana
a Ramos que
«reflexioni» com
farà oposició
■ PÀGINA 7

■ ADRIÀ PROPOSA UNA ESCOLA D’ALTA CUINA A LA COSTA BRAVAEl cuiner Ferran Adrià va proposar ahir a Vall-llobrega la creació de tres o quatre escoles d’alta cuina a Catalunya, una de les quals hauria de radicar-se a la Costa Brava. Adrià, que va repassar en una conferència la
situació de la cuina catalana, va alertar del perill que es perdi la cuina més tradicional. A la foto, Ferran
Adrià amb uns joves de l’Escola de Cuina de la Costa Brava centre. ■ PÀGINA 41

Tossa inaugura
la piscina que
disposa de
saunes i jacuzzis

Ibarretxe convocarà un referèndum
el 2005 si ETA deixa el terrorisme
El lehendakari, Juan
José Ibarretxe, va presentar ahir
al Parlament basc el seu pla sobiranista, un projecte que preveu
la celebració d’un referèndum al
març de l’any 2005, amb acord
del Govern o sense, sempre que
no hi hagi violència d’ETA.
Ibarretxe va fer una crida a tots
els grups parlamentaris, inclosos
Sozialista Abertzaleak i el Govern
central, a obrir un procés de dià■ VITÒRIA.-

Crida del lehendakari
a tots els grups
parlamentaris a obrir un
procés de diàleg
leg sobre la situació del País Basc.
Entre altres aspectes, el Pla Ibarretxe inclou la creació de la nacionalitat basca amb la mateixa
validesa que l’espanyola i com-

patible amb aquesta. Per la
seva part, el portaveu del Govern, Eduardo Zaplana, va
afirmar pocs moments després que el lehendakari acabés la seva intervenció, que
l’Executiu portarà el Pla Ibarretxe al Tribunal Constitucional o a la jurisdicció contenciosa administrativa quan
aquell es concreti jurídicament. ■ PÀGINA 26
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COL·LECCIÓ D’ÀMFORES
DEL MEDITERRANI

■ PÀGINA 4

