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comarques
gironines

MARIONA 
SEGURANYES

l’entrevista

experta en Dalí

“Cal sumar esforços  
per obrir la casa natal  

de Salvador Dalí  
a Figueres, perquè és un 

projecte de ciutat i de país” 

NÚMERO 96

Dues fàbriques encarnen la metàfora olfactiva del canvi de la ciutat 

P 06

Girona ha passat de la pudor  
de la Torras a les aromes del cafè

Carnet de boletaire: 
qüestió de temps

Un estudi indica que un 77% dels 
catalans acceptarien pagar  

si els diners revertissin en el bosc

Les pluges han animat la segona 
part de la temporada i podria 

haver-hi bolets fins Nadal

RADIOGRAFIA AL MÓN DELS BOLETAIRES  
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya és l’ens impulsor d’un estudi, elaborat per Irina Prokofieva i Elena Górriz-Mifsud,  

que ofereix una imatge molt detallada del panorama dels boletaires, especialment en relació amb la normativa. L’estudi l’ha 
publicat la revista especialitzada Small-scale Forestry. A la imatge, un rovelló a la zona de les Lloses, a Ripoll. PERE TORDERA

TERRITORI
P 04-05

AVUI  
EL SUPLEMENT  

‘COMARQUES 
GIRONINES’

DIGNITAT 
per a les víctimes  
del franquisme

P 30-31

El Parlament acorda anul·lar els 81.966 judicis sumaríssims que la 
dictadura va fer a Catalunya i que van comportar 3.358 executats

JUSTÍCIA HISTÒRICA

P 36-38

Messi marca territori
El Barça goleja el City de Guardiola gràcies a tres gols de l’argentí i un de Neymar 
en un partit elèctric amb expulsions de Bravo i Mathieu i lesions de Piqué i Alba
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TEMA  

DEL DIA 

Euskadi: el llarg 
camí de la pau cinc 

anys després del 
final d’ETA

La Fiscalia 
acusa 

Forcadell de 
“menysprear” 
la Constitució
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REUTERS

Colau ja pensa 
en una qüestió 

de confiança 
per aprovar els 

pressupostos
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EUROPA 
ARRIBA 
A MART

SOCIETAT
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Lluís Companys Manuel Carrasco i Formiguera Carles Rahola Salvador Puig Antich


