
NÚMERO 3062

FINS A UN 30% D’ESTALVI  
PER ALS SUBSCRIPTORS  

DE PAPER

1,50 EUROS

DIJOUS 
16 DE MAIG DEL 2019

DIJOUS 
16 DE MAIG DEL 2019

comarques
gironines

ALBERT 
SANTIAGO

l’entrevista

estudiant de pastor

“El meu somni és tenir el 
meu propi ramat de cabres 
a Lloret de Mar i recuperar 

el passat ramader  
del poble”

NÚMERO 213

Promeses  
de campanya 
per a Girona

JxCat, PSC, Guanyem Girona, 
ERC, Cs i PP exposen les seves 

principals línies programàtiques

Seguretat, habitatge, urbanisme 
i mobilitat centren les propostes 
dels grups presents al consistori

PER UNA CIUTAT MÉS HABITABLE  
Girona ja supera oficialment els 100.000 empadronats i els candidats a l’alcaldia coincideixen que cal fer-la més habitable. 

Aconseguir una mobilitat més eficient i millorar la convivència entre veïns i turistes són dues de les propostes recurrents. DAVID BORRAT

ELECCIONS MUNICIPALS
P 04-05

Els mercats 
promouen  

la seva oferta

P 07

Els paradistes de Girona 
dedicaran una setmana a 

destacar el seu paper social
ACN

El Pla de l’Alta 
Garrotxa, amb 

“visió urbanita”

P 06

El Consorci Forestal diu que 
es pensa molt en l’oci i poc 
en l’aprofitament del bosc

AVUI 
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’

SUBSCRIPCIONS.ARA.CAT

nuvol.com
el digital de cultura

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
INCLOU UNA AG ENDA D 'AC TIVITATS DEL DIM

DEMÀ   
UNA GUIA PER 
VIURE EL DIA  

 DELS MUSEUS

Hard Rock farà un hotel al Fòrum
Amb una inversió de 200 milions, Activum i Hard Rock començaran els pròxims mesos les obres d’un 

hotel de 504 habitacions al port del Fòrum –a la imatge, una simulació–, al terme de Sant Adrià de Besòs

P 28

El sector 
privat rebutja  
posar diners 
al Circuit de 

Catalunya

P 26

Anar a la 
universitat 

encara depèn 
de la formació 
i la feina dels 

pares

P 20-21

Només un de cada 
deu estudiants és 

de classe baixa

CÈLIA ATSET

P 04-14

ENTREVISTA A 
MANUEL VALLS

El cas Iceta porta 
al límit la relació  

entre PSOE i ERC

CANDIDAT DE BpC-Cs A BARCELONA

Sánchez avisa l’independentisme: 
“No és un veto a Iceta sinó 
a la convivència i el diàleg”

QUADERN ELECTORAL

“El problema 
de Barcelona 
no és Vox, és 

el separatisme 
català”

JxCat se suma als republicans 
i fa impossible que el líder del PSC 

sigui president del Senat

La Fiscalia vol processar per “organització criminal” 
28 investigats per l’1-O, inclosa la cúpula de la CCMA


