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L’ALT EMPORDA

LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

Condemnen a pagar 360 euros una dona que
va provocar un accident mortal a Figueres

El TSJC declara nul·les totes les obres fetes
en una urbanització de Tordera des de 2001

La manca de gamba fa que la confraria de
Palamós demani una veda de dos mesos
PÀGINA 18

PÀGINA 14

PÀGINA 13

» AVUI

INFRAESTRUCTURES

Girona planteja una opció
al TAV per evitar expropiar
naus industrials i vivendes
PÀGINES 3 i 4

ART

Cristie’s ven un
quadre de
Salvador Dalí
per més de 2,1
milions d’euros

POSTALS DE LES
COMARQUES GIRONINES

GRATIS
AMB EL DIARI

ENFRONTAMENT

Salut considera
il·legal que la
Diputació vulgui
quedar-se 9
milions d’euros
Salut s’oposa a les intencions de
la Diputació de Girona de deixar
de transferir a la Generalitat els 9
milions d’euros que cada any arriben des de l’Estat. Un informe encarregat a l’ICS considera que les
lleis emparen el departament i justifica que els diners van destinats
al nou Santa Caterina. PÀGINA 22

Quatre de les cinc
obres que van sortir a
subhasta van superar el
preu estimat per la sala
■

Un quadre de Salvador Dalí titulat Galatea i en el qual es pot
veure el rostre de la musa i esposa de l’artista flotant sobre la
badia de Portlligat, es va vendre
dilluns a la casa Christie’s de
Londres per més de 2,1 milions
d’euros, la qual cosa el situa entre els més ben pagats de l’artista empordanès. En la mateixa
subhasta es van vendre un total
de cinc obres de Dalí, quatre per
sobre del preu estimat inicialment, la qual cosa indica una
revalorització del llegat dalinià.
La Fundació Gala-Dalí de Figueres no va negar ahir a aquest
diari, però tampoc admetre, que
sigui l’entitat compradora.

POLÍTICA

CDC del Gironès desautoritza
el pacte amb Unió per donar
un càrrec provincial a Fàbrega
PÀGINA 6

POLÍTICA

CiU presentarà d’alcaldable
a Sils Francesc Anoro, el
portaveu de les cuineres
PÀGINA 17

GIRONÈS

L’oposició de Sant Joan de
Mollet denuncia a Governació
el cas de l’acta estripada
GALA. L’obra situa la cara de la musa sobre la badia de Portlligat.

PÀGINA 56

PLA DE L’ESTANY

FISCALITZACIÓ

Banyoles participa
en un projecte
pilot de prevenció
de violència juvenil

La Sindicatura veu deficiències
en contractes de la Generalitat
amb empreses d’un fill de Pujol

PÀGINA 24

El síndic major revela que l’Institut
Català de la Salut va destruir documents

Dos morts en
accidents de
trànsit a la variant
de Girona i a Flaçà
PÀGINA 23

La Sindicatura de Comptes ha
detectat diverses deficiències
en contractes de l’anterior Govern de CiU amb quatre empreses vinculades a Josep Pujol i Ferrusola, fill de l’anterior
president de la Generalitat. El

síndic major, Joan Colom, va revelar que l’Institut Català de la
Salut va destruir documents i
el diputat Joan Boada (ICV) ho
va vincular a la pèrdua de dos
mil expedients relacionats amb
el cas Turisme. PÀGINA 43

PÀGINA 26

AMBIPARK
PARQUET & REVESTIMENTS, S.L.

PARQUET
REVESTIMENTS INTERIORS I EXTERIORS DE FUSTA
TARIMES EXTERIORS
PÈRGOLES
ESCALES I RESTAURACIÓ DE PARQUETS
Demaneu pressupost sense compromís
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