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El màxim òrgan de govern
d’Unió obre expedient als
quatre militants de Girona
■ GIRONA.- El Consell Nacional d’U-

nió Democràtica va decidir ahir
obrir expedient als quatre militants
crítics gironins. UDC va plantejar
expedientar l’expresident de la Intercomarcal, Antoni Guinó, el pre-

El Consell Nacional del partit va portar a votació
la investigació interna i una àmplia majoria de
militants es va mostrar favorable a la mesura

Esports

sident de la secció a Bescanó, Francesc Hortal; el militant de Figueres Josep Alayrach i la presidenta
d’Unió de Dones, Montse Viñas,
i per majoria es va decidir tirar endavant. ■ PÀGINA 12
JUDIT ALONSO

SEGONA B

El Girona suma
un empat a Llorca
gràcies a un gol de
penal en el temps
de descompte (1-1)

Anglès posa
més policies
per una banda
organitzada
■ ANGLÈS.- Una banda organitzada que actua a Anglès robant
a l’interior dels vehicles aparcats ha obligat l’Ajuntament a
incrementar el nombre d’agents
de la Policia Local. Actualment
hi ha sis efectius i properament
n’hi haurà nou que patrullaran conjuntament amb els Mossos. ■ PÀGINA 3

ERC de Blanes
acusa Tordera
de recórrer a
l’atac per la N-II
■ PÀGINA 7

Entrevista
MARIA
MERCÈ

■ PÀGINA 36

Roca

CICLISME

Candidata per
ERC al Parlament

Heras s’exhibeix
en la cronoescalada
d’Abantos i pren el
triomf de la Vuelta
a Isidro Nozal

«He perdut la
neutralitat per
una bona causa»
■ PÀGINA 18

■ PÀGINA 42

FÓRMULA 1

OPINIÓ

Raikkonen obté la
«pole position» al GP
dels Estats Units, on
Alonso és sisè
■ PÀGINA 41

El dret de
ser innocent
■ BLANES ES BOLCA EN L’ANY RUYRA- Els blanencs es van bolcar ahir en
els actes de celebració de l’any Ruyra. Durant tot el cap de setmana es fan desenes d’actes i ahir més de
cent persones van llegir, davant d’un nombrós públic, fragments de les narracions més significatives de Joaquim Ruyra com La Parada (1919) o Entre Flames (1928). ■ PÀGINA 6

CARLES Monguilod
Advocat

Ensenyament diu que la manca de
centres és culpa dels ajuntaments
■ ROSES.- La Consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil ha
admès el «gran problema dels
ajuntaments per oferir terrenys»
per a la construcció d’escoles per
la manca de sòl públic. Això està
limitant el creixement d’equipaments docents en punts com Figueres on, malgrat que s’ha denunciat la saturació a les aules i
la necessitat de més escoles, des
d’Ensenyament asseguren que des

Carme-Laura Gil diu
que sovint els consistoris
cedeixen terrenys que no
són adequats
de fa un any esperen que se’ls cedeixi un solar i, en canvi, els han
advertit que això no podrà ser fins
al 2005. A Roses ahir es va inaugurar el nou IES Illa de Rodes i es

va avançar que en dos anys s’espera disposar d’una nova escola de primària i una llar d’infants però l’alcalde, Carles Pàramo, també va constatar que
«Roses no té ni un pam quadrat més de sòl públic». El fort
creixement incontrolat a la
Costa Brava i uns plans que han
afavorit els promotors són problemes que va atribuir a la
manca de previsió. ■ PÀGINA 9

DIMARTS 30

AVUI

CONTES EN
CATALÀ I ANGLÈS

GRATIS AMB EL

COL·LECCIÓ D’ÀMFORES
DEL MEDITERRANI

■ PÀGINA 24

