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JOAQUIM 
TREMOLEDA

l’entrevista

autor de ‘La passió necessària’

“Marian Llavanera va ser 
un home apassionat, de tot 
o res. Ho va deixar tot per 
la passió per l’art i quan va 
arribar a dalt, es va morir”   
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P 04-06

Eclosió espontània 
de locals d’autor

El Barri Vell de Girona viu l’obertura d’establiments singulars d’art i gastronomia

DAVID BORRAT

COMERÇ

P 07

La Diputació, amb el Thyssen
La institució finançarà part del nou museu a Sant Feliu de Guíxols

La reforma del Cinema Modern revitalitzarà la segona línia turística al cor de la ciutat

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’ 

ALBERT 
CARRERAS

26

catedràtic de la UPF

No formar govern  
és una negligència greu:  

ni es perdonarà a les urnes 
ni hi haurà una altra 

oportunitat

La immersió 
esquiva el 155

P 15

El ministeri finalment renuncia a 
incloure la casella del castellà en 

el formulari per a les famílies

El model lingüístic garantit per llei 
es mantindrà el curs que ve tot i 
la intervenció de la Generalitat

LLENGUA

Amb un peu a les semifinals
El primer gol de Luis Suárez en aquesta Champions permetrà al Barça afrontar amb garanties la tornada dels quarts de final.  

Els blaugranes s’havien avançat per 3-0, amb dos gols en pròpia porta i un de Piqué, però el gol del Roma havia generat inquietud
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Espanya deté Falciani i 
estudia extradir-lo a Suïssa 

en ple debat sobre els exiliats

P 04-05

Rodalies rebrà 104 milions  
el 2018 quan Rajoy en va 

prometre 1.882 fins al 2021
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4-1
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Cifuentes es defensa sense 
aportar el treball de màster

P 08

La presidenta madrilenya diu que és objecte d’una persecució
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