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Aquest diari utilitza 
paper reciclat en un 80,5%

DE DILLUNS A DIVENDRES UNA NOVA FITXA
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CADA DIUMENGE UNA NOVA ENTREGA

FORD THUNDERBIRD Diari de Girona

L’equip de govern de Figueres de-
manarà a Foment que la variant de
l’A- pel nord es dugui a terme a
través d’un túnel de . metres
vorejant la zona del castell de Sant
Ferran. L’objectiu és reduir l’im-
pacte visual al territori, així com

també permetre el desenvolupa-
ment d’una zona industrial a la pla-
na. El consistori presentarà la pro-
posta en forma d’al·legacions a
l’estudi informatiu de l’A- i l’A-,
per a les quals Foment planteja tres
traçats i dues variants. �12

El consistori assegura que el traçat suposaria un menor
impacte paisatgístic i permetria potenciar una zona industrial

Foment té tres traçats i dues variants sobre la taula però
l’equip de govern hi al·legarà defensant la seva proposta, «més viable»
�

�

Figueresvol que la variant de l’A-2 voregi
amb un túnel el castell de Sant Ferran

MARC MARTI

TRENTENA EDICIÓ. La Cambra de Comerç de Girona ha entregat per trentena vegada les tradicionals distincions que reconeixen la trajectòria d'establiment antics, d'entre 50 i més de 175 anys
d'existència. Entre els disset guardonats d’enguany, hi ha empreses dedicades al sector tèxtil, una farmàcia, una merceria, una carnisseria i una botiga de roba, entre d’altres. Amb aquesta entrega, la
Cambra ha guardonat ja més de 700 establiments amb uns premis que volen reconèixer la solidesa d'aquests empresaris gironins. �22
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La Cambra de Comerç reconeix els establiments antics

Jorquera
confia a tornar
demà als
entrenaments
del Girona�31

AGRESSIONS Un àrbitre de Tercera Regional rep un

cop de pedra al cotxe i l’intenten fer estimbar a la carretera �33

�ESPORTS

La venda de cotxes a
Girona augmenta un
31% aquest octubre
gràcies al pla
d’ajuts estatal�23

A més a DdGUns joves apedreguen l’IES de
Tossa per la festa de Halloween
i llancen ous dins l’aula taller

La meitat de les
accions de Creu
Roja a les Fires
van ser per excés
d’alcohol�3

El tripartit
rebutja la 
creació d’una llei
específica per a
la Cerdanya�9

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE HA DENUNCIAT ELS FETS PERÒ
ENCARA NO SE’N CONEIXEN ELS RESPONSABLES �16
�

Cotxes de
col·lecció

JUDICI PEL CRIM DE CALONGE
El fiscal demana 20 anys

per a l’home que va cremar
viva la seva dona �17

AMER
Declaren nul de ple dret el
permís d’obres d’uns pisos
donat per l’exalcalde �15


