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1,30 EUROS

DIJOUS 
1 DE DESEMBRE DEL 2016

DIARI EUROPEU  
DE L’ANY

DIJOUS 
1 DE DESEMBRE DEL 2016

comarques
gironines

PERE  
CAMPS

l’entrevista

activista cultural i programador

“La cançó d’autor genera 
espectadors actius i crítics 

que contribueixen  
a avançar cap a 

la justícia social” 

NÚMERO 102

A l’avantguarda de 
la reforma horària 
La Xarxa d’Empreses Gironines 

per a la Reforma Horària impulsa 
un manual de bones pràctiques

Càritas Girona, Francisco Oller, 
Playbrand, Prefabricats Planas  

i Suara, empreses pioneres

AVANÇAR EL DINAR, SORTIR MÉS D’HORA  
A Playbrand, una consultora de màrqueting i comunicació digitals situada al campus tecnològic de la UdG, han decidit  

avançar l’hora de dinar per guanyar temps a la tarda i poder sortir a les cinc en punt. És una de les diverses “bones pràctiques”  
que han pogut posar en marxa pel fet de ser una empresa petita. DAVID BORRAT

EMPRESA I SOCIETAT
P 04-05

P 06

El 1714 de la Grossa 
s’esgota a Girona  

El Mercat del Lleó va vendre en pocs 
minuts els 80 bitllets amb aquest número 

ACN

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’ 

SUSO  
DE TORO

26

escriptor

L’espanyolisme va educar 
en l’arquetip del basc 

primari i violent enfront 
del català astut i sibil·lí. 

Ara el relat s’ha girat

Montoro també es 
queda l’impost a les 
begudes ensucrades

Hisenda curtcircuita la nova 
taxa del Govern, com ja va fer el 
2013 amb els dipòsits bancaris

FINANCES PÚBLIQUES
P 20-21

L’OPEP retalla la 
producció i el barril 

supera els 50 $

P 22

Rússia també se suma  
a la disminució de l’oferta

NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Sida 
El debat  

sobre la pastilla 
preservatiu

P 14

La Generalitat ja havia inclòs als 
pressupostos una previsió de 

41 milions per aquest concepte

Mendoza, el Cervantes dels prodigis
El màxim guardó de les lletres espanyoles va ser concedit ahir a Eduardo Mendoza, l’autor de ‘La ciudad de los prodigios’, 

que el va saludar com un “final de trajecte feliç”. Mendoza ja va rebre el 2013 el Nacional de Cultura de la Generalitat

P 30-31

FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

P 21

1.000 € 
Nou límit per al pagament en metàl·lic


