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La rehabilitació de Can
Gruart de Vilablareix
com a centre cultural
costarà dos milions
PAÏSOS CATALANS 4

El grup Miquel
Alimentació està
obert a fer noves
adquisicions
ECONOMIA 24

Jubilats de Llançà
preparen un
documental sobre el
pas del temps

La llevantada ha posat al
descobert galeres de fa dos
mil anys a Roses i l’Estartit
왘 Uns treballs per localitzar ports han
permès detectar més de 200 restes
de naufragis en aquesta zona

왘 Les troballes demostrarien que la
badia de Roses va ser un dels
centres del comerç de mercaderies
PAÏSOS CATALANS 2 i 3

PAÏSOS CATALANS 7

Brawn GP fa
un doblet
històric en
la fórmula 1
Tensió en la concentració de Girona contra l’avortament. La concentració d’ahir davant
El Club del Subscriptor

l’ajuntament de Girona de la Plataforma Dret a Viure contra la reforma de la llei de l’avortament va estar marcada pels enfrontament amb
els seguidors de la Plataforma Antipatriarcal que s’hi van presentar. La policia va fer un cordó per separar els dos grups. / M. BARRERA
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El Banc
Dos gironins morts en els
cinc accidents mortals a d’Espanya
intervé Caja
les carreteres catalanes
Castilla-La
Una de les víctimes era una veïna de Sant Hilari
de 27 anys i l’altra, un veí de Cassà de 47
●

Cinc persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes en les últimes 24 hores. Dues
de les víctimes eren de les comarques gironines. La primera era una
119334-953830T

veïna de Sant Hilari de 27 anys que
va morir en un accident a Manresa. I
l’altra era un veí de Cassà de 47 anys
que va morir en un xoc entre dos
cotxes a Calonge.
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Mancha
● El Banc d’Espanya va intervenir
ahir Caja Castilla-La Mancha i en va
fer cessar el consell d’administració,
un cop fracassada la fusió amb Unicaja, perquè tot i ser solvent la seva
situació aconsella buscar solucions.
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