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LLUÍS 
MUNTADA

l’entrevista

escriptor, editor i professor de la UdG

“Sort n’hem tingut 
d’alguns recursos digitals 

com Twitter per desactivar 
les notícies falses dels 
mitjans tradicionals” 

NÚMERO 142

El refugi dels 
animals fa 5 anys

El santuari Gaia s’ha consolidat 
com un dels principals del món 

per a animals de granja

Ocupa més de 23 hectàrees al 
terme municipal de Camprodon 

 i acull unes 300 bèsties

TOT UN REFERENT  
Ismael López –a l’esquerra– i Coque Fernández amb una truja invàlida de les potes del darrere. Durant uns anys, l’animal  

es podia moure amb una cadira de rodes que li van fer expressament, però al final l’hi van haver de treure perquè ja no li funcionava.  
Els fundadors del santuari Gaia asseguren que els porcs són els animals més nets que tenen. DAVID BORRAT

DEFENSA ANIMAL
P 04-05

Girona serà 
 la capital de la 

gastronomia

P 06

El Fòrum, que reuneix els  
grans cuiners, productors i 
distribuïdors, creix un 40%

PERE DURAN

Les Fires enfilen 
la recta final 

entre multituds

P 07

Concerts, un correfoc i un  
castell de focs, entre els actes 

del final de festa gironí

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’ 

ALBERT 
CARRERAS

29

catedràtic de la UPF

El resultat de 17 anys  
de política anticatalana 

està a la vista:  
van fabricant cada cop 
més independentistes 

La fiscalia 
demanarà presó 

Puigdemont i cinc consellers volen 
declarar des de Bèlgica per 

internacionalitzar “un judici polític” 

El fet que part del Govern sigui a 
Brussel·les penalitzarà la resta quan 

el fiscal argumenti risc de fuga  

P 04-13

JUDICI AL PROCÉS 

200 PERSONES ACOMIADEN ELS INVESTIGATS  
Els consellers i diputats investigats, com Anna Simó i Joan Josep Nuet (a la imatge a Sants), van viatjar ahir a Madrid.  CRISTINA CALDERER 

Incendi mortal 
en un edifici 
de Barcelona 

P 18

Mor un home de 93 anys i 
hi ha un ferit crític, un de 
menys greu i 18 de lleus

JORDI ROVIRALTA

Dimiteix el 
ministre de 

Defensa britànic

P 20

Les sospites d’assetjament 
sexual també apunten  
al número dos de May

Qui són els magistrats que 
jutjaran el sobiranisme
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23.00 h

TOTS ELS CONTINGUTS  

EN L’EDICIÓ DE LES 00.00 h


