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L’ALT EMPORDÀ

LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

Castelló vol posar a lloguer a un 25% per
sota el preu de mercat 5.000 vivendes buides

Fibracolor de Tordera acomiada 130 empleats i
redueix la plantilla en un 50% respecte a 2006

El PSC de Palafrugell diu que moltes de les
inversions previstes no es podran executar

PÀGINA 8

PÀGINA 12

PÀGINA 15

TRIBUNALS

La Fiscalia denuncia que la
passivitat dels ajuntaments
fomenta delictes urbanístics

» AVUI I DEMÀ

Aquest any a Girona ja s’ha triplicat el nombre de processos registrats en tot el 2006
PÀGINA 16

METEOROLOGIA

CULTURA

SOCIETAT

La tramuntana i
la baixa humitat
provoquen una
gelada negra
a Banyoles

PERE DURAN

Calzada, Tresserras i Vilanova.

La Fundació
Bertrana exposa
els 40 anys dels
premis literaris

Mínimes de fins a
-10 graus en la nit més
freda de la tardor
■

Els termòmetres han caigut i
sembla difícil que es recuperin. La nit més freda de la tardor va por tar temperatures
de -10 graus en diferents
punts de Girona. PÀGINA 25

PÀGINA 46

GIRONA

La Subdelegació
es traslladarà al
Banc d’Espanya
a partir del 2009

AJUNTAMENTS

Els canvis proposats
a AP-7 i N-II tenen
un sobrecost de 300
milions d’euros
Una trentena d’ajuntaments
afectats pel desdoblament de
la N-II i la construcció del tercer carril de l’AP-7 proposen
correccions. PÀGINA 24

BLANES

Els advocats de
Meca alerten
l’Ajuntament de
«perjudicis
econòmics»
Els advocats de David Meca
van enviar dimecres un burofax per informar que s’havien
assabentat de la rescissió per la
premsa. Consideren que la decisió pot causar «greus perjudicis econòmics» i reafirmen la
vigència contractual. PÀGINA 11

PÀGINA 6

ANIOL RESCLOSA

CONVENI. L’alcalde de Sant Feliu, Pere Albó, el bisbe Carles Soler i el portaveu del govern local, Joaquim Valls.

El Bisbat i Sant
Feliu signen la cessió
d’espais del Monestir

L’Ajuntament té l’ús per 75 anys
del Palau de l’Abat, la torre del Corn,
l’Hort del Rector i una altra sala
PÀGINA 14

PARLAMENT

El tripartit trenca la unitat
de vot i la cambra demana
la dimissió d’Álvarez
PÀGINA 33

