
SUPLEMENT L’ESTIU 2008 
El cineasta de Vilobí Lluís Hereu

roda un homenatge a Charles
Chaplin a la Gola del Ter �4

� Perfils comercials: Plans,
rodons, quadrats i angulars
� Xapes i tubs
� Línia de tall de perfils
estructurals «bigues» IPN –
UPN – IPE – HEA – HEB...
� Acers calibrats i acers
inoxidables. Armadures,
ferrallats, mallasso i corrugats
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Els empleats van fer només un torn per
netejar els punts més conflictius ahir al matí

El Consell admet que no els pot obligar a
fer jornada intensiva tot el cap de setmana
�

�

Les deixalles
no es recolliran
fins demà
tot i que la vaga
ja ha finalitzat

DIARI DE GIRONA

El vi es guarda en
cofres esperant

els submarinistes.

Caves submarines
en una cala de Tossa

UNA EMPRESA VINÍCOLA PROPOSA BAIXAR AL FONS
DEL MAR A BUSCAR AMPOLLES D’UN VI XILÈ QUE MADURA
A 20 METRES DE PROFUNDITAT AL FONS DEL PACÍFIC �14

�

LA POLICIA DESCONEIX
EL COTXE QUE UTILITZAVA
PER DESPLAÇAR-SE �11

�

El gastrònom 
desaparegut
no va deixar
cap pista
del lloc on
s’allotjava

Els operaris intenten iniciar
les obres de la Via Verda
i veïns de Palamós,
Mont-ras i Palafrugell
els fan fora �16

Els botiguers de
Blanes obvien el
català en una
campanya que té
l’ajut del Govern �12

De Juana surt de la presó
després de 21 anys de
condemna però evita
assistir a la rebuda
que li havien preparat�28

EFE

A més a DdG

Un estudi de Transparency In-
ternational alerta de les mancan-
ces que té l’Ajuntament de Girona
a l’hora de donar informació sobre
el consistori. Dues de les àrees
investigades són clarament mi-

llorables. Es tracta de la transpa-
rència econòmica i financera, amb
una puntuació de , sobre ,
i especialment la informació sobre
contractació de serveis, que només
arriba als ,. �4

La vaga de recollida selecti-
va del Gironès va finalitzar la
matinada de dissabte a

 diumenge, però els treballs per
tornar a la normalitat no es re-

emprendran de forma intensa fins
demà. Els treballadors de Sufi van
fer un torn de neteja ahir al matí en

els punts més conflictius i amb
més acumulació a Salt, però no van
fer res ni ahir a la tarda ni ho pen-
sen fer avui. El president del Con-
sell, Lluís Freixas, va dir ahir que no
els podia obligar a treballar el cap
de setmana «quan abans no volien
ni fer-ho un dia normal». �3

Un estudi diu que l’Ajuntament
de Girona informa molt poc
sobre la contractació de serveis

AMB 

DdG
La vaixella de les
comarques gironines

AVUI
GRATIS
PLAT PLANER

VIDRERES
Enxampen un conductor circulant a

212 quilòmetres per hora en una
via on només es pot anar a 100  �12

�EsportsDdG

«Han comès irregularitats
increïbles, tenen molta cara»

Pedro Martínez
ENTRENADOR DEL CB GIRONA

EL TÈCNIC BADALONÍ CRITICA LA GESTIÓ DELS DIRECTIUS
QUE HAN ESTAT REGINT EL CB GIRONA: «ELS D’ABANS FEIEN LES
COSES MALAMENT I ELS NOUS HAN FET EL MATEIX» �33

�


