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TONI  
SALA
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escriptor

“Els russos van haver 
d’entrar a Ucraïna, de la 

mateixa manera que 
Espanya va haver d’enviar 

un regiment amb les porres”

NÚMERO 168

Poblets aïllats 
del comerç

P 04-05

SOCIETAT

LA RECTORIA, CENTRE SOCIAL D’ALBANYÀ 
Ara fa un any que va obrir La Rectoria d’Albanyà. Aquest espai municipal és alhora alberg, bar, restaurant i botiga amb articles 

bàsics. L’Ajuntament el va impulsar després que Cal Músic, l’única botiga del poble, tanqués per jubilació del propietari. DAVID BORRAT

La Mostra de Teatre 
dels Instituts Públics 

compleix 25 anys

P 07

L’escenari és una eina  
de formació per als alumnes

P 06

Iniciatives municipals presten un servei substitutiu per subministrar 
productes essencials als veïns de pobles que no tenen botigues

Palamós dedica el 
festival Terra de Mar 
als pirates i corsaris
Una exposició i escenificacions 

recordaran l’atac de Barba-rossa

AJUNTAMENT PALAMÓS

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’

JOAN  
MAJÓ

27

enginyer i exministre

S’ha de posar en marxa un 
nou Procés, renunciant a la 
unilateralitat i actuant com 

un sol poble, per forçar el 
govern espanyol a negociar

P 04-07

La justícia belga 
irrita el Suprem

OFENSIVA JUDICIAL

La fiscalia de Brussel·les rebutja 
l’euroordre contra els consellers 

per un defecte de forma

El TS reacciona iradament 
i acusa Bèlgica de “falta de 
compromís” amb Espanya

VICTÒRIA AL COR D’EUROPA  
Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret atenent ahir els mitjans després de saber que no serien extradits. STEPHANIE LECOCQ / EFE

MÒNICA BERNABÉ, ENVIADA ESPECIAL

REPORTATGE

Els cadàvers s’acumulen 
a Caracas 

P 14

Daniel de Alfonso 
va cobrar d’Antifrau 
70.000 euros de més

P 10

La Sindicatura de Comptes 
revela errors i irregularitats

L’històric Bracafé del 
carrer Casp tancarà 

i serà un pàrquing

P 18

MÒNICA  BERNABÉ

CRISTINA CALDERER


