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TERESA  
JUVÉ

el perfil

escriptora i vídua de Josep Pallach

La Teresa no ha deixat mai 
de mirar-se la realitat amb 

ulls crítics i aquesta 
actitud, base de la 

integritat, l’ha fet lliure  

NÚMERO 110

Espurnes de 
racisme per un  
reallotjament

P 04-05

URBANISME

ÀNIMS EXALTATS AL BARRI TRANQUIL I ACOLLIDOR DE LES PEDRERES 
Els habitants del barri de les Pedreres creuen que darrere els inconvenients que posen alguns veïns de Torre Gironella per acceptar 

el seu reallotjament (al·leguen manca de serveis i millores pendents) s’hi amaga una actitud racista. GERARD BAGUÉ 

El ple de Girona aprova el pla per 
enderrocar les cases sense llicència 

a les Pedreres, on es farà un parc

Les 37 famílies, la majoria del clan 
gitano dels Amador, recullen firmes  
al barri que és reticent a acollir-los

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’ 

JORDI  
MUÑOZ

29

politòleg

Només si la part catalana 
planteja una amenaça 

creïble de gestos 
unilaterals l’Estat tindrà 

incentius per negociar una 
sortida a l’atzucac actual

La desigualtat en les feines domèstiques fa perdre a les dones 2.759 € a l’any

Colau estudia 
expropiar 
fins a deu 
solars de 

l’Eixample

P 23

Treballar més 
anys i pla de 

pensions privat
P 16-17
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PERSPECTIVES ECONÒMIQUES

L’hospital de càncer infantil més gran d’Europa
Sant Joan de Déu, la Fundació Leo Messi, la Fundació Barça i l’Iese encapçalen  

una campanya per recaptar diners per construir un centre de referència a Barcelona
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MANOLO GARCIA

La crisi eleva a un 26% la bretxa 
salarial entre homes i dones 

P 04-05

Junqueras 
admet que  
el cas Vidal 
“ha fet mal” 

al Govern

FIRMA FOTO

Linde s’alinea amb el govern 
espanyol i defensa endarrerir  
la jubilació més enllà dels 67

L’organisme veu inevitable la 
rebaixa en l’import de la prestació 

i recomana complementar-la 

LA RECEPTA DEL BANC D’ESPANYA


