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1,10 €
PREU 

Aquest diari utilitza 
paper reciclat en un 80,5%

CINEMA
Cultura prepara una llei per obligar a

doblar o subtitular en català la meitat
de les pel·lícules que s’exhibeixin �42

LLORET DE MAR
El Tribunal de Comptes reobre el cas
de la incompatibilitat de Crespo (CiU)
amb l’empresa privada del 2005 �18

Diari de Girona
amb sintonitzador TDT

postals per al record
CADA DISSABTE I DIUMENGE
UNA NOVA ENTREGA GRATIS

La crisi econòmica ha disparat el
nombre d’expedients concursals,
fins al punt que trenta empreses gi-
ronines n’han sol·licitat en no-
més dos mesos, tantes com en tot
l’any . El jutjat mercantil pre-
veu que, si segueix la progressió,
se’n presentin més de  aquest
any. Entre les empreses afecta-
des hi ha constructores i indústries
auxiliars de la construcció, però
també del sector alimentari. �26

Clínica Girona compleix a mit-
jans de març  anys de vida, i
aprofitant que ahir es presentaven
els actes de celebració es va anun-
ciar que la nova seu del centre pri-
vat gironí es començarà a construir
l’any que ve als terrenys de sis

hectàrees de què l’empresa ja dis-
posa a Fornells. L’edifici podria
estar llest entre el  i el .
Costarà uns  milions d’euros, en
part procedents de la venda d’una
porció dels actuals edificis de la clí-
nica. �SALUT PÀG 1

El centre privat té en propietat 60.000 m2

de terrenys que ara s’hauran de requalificar
La inversió es finançarà en part amb la

venda de l’actual seu al centre de la ciutat

�

�

Clínica Girona iniciarà el nou
edifici a Fornells el 2010 amb
un cost de 50 milions d’euros

TRENTA EMPRESES DE LA
DEMARCACIÓ HAN DEMANAT
LA SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS
DURANT EL GENER I EL FEBRER

�

JITO I PACO ESTEBAN SÓN
DUBTE PER VALLECAS PERQUÈ
TAMBÉ TENEN MOLÈSTIES �35

�

Girona registra
en només dos
mesos tants
expedients
concursals com
en tot el 2007

El Patronat de
Turisme destituirà
el comissari del
Centenari de la
Costa Brava,
Francesc López�9 i 10

Les pernoctacions 
en hotels de les
comarques gironines
cauen un 36% al 
mes de gener �7

Gerard estarà
dos mesos
de baixa per
un esquinç 

Un acord entre
Quart i l’amo dels
terrenys donarà via
lliure al velòdrom �40

A més a DdG

�EsportsDdG
ALBERT GEA/REUTERS

BARÇA I ATHLETIC ES JUGARAN EL TÍTOL DE COPA A VALÈNCIA EL 13 DE MAIG
DESPRÉS D’UN POBRE EMPAT DELS DE PEP GUARDIOLA A MALLORCA   �40
�

A la final amb dubtes 
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