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MEMÒRIA HISTÒRICA

Ofensiva política
contra els símbols
franquistes
GENERALITAT
Prepara una llei que faculti el
Govern per retirar de l’espai públic
tota la simbologia de la dictadura

ESTAT
Exhumarà les fosses de la guerra,
anul·larà les sentències de Franco
i il·legalitzarà qui en faci apologia
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DIJOUS
12 DE JULIOL DEL 2018
NÚMERO 2758

1,30 EUROS

AVUI
EL SUPLEMENT
‘COMARQUES
GIRONINES’
P 04-05

OCI

Museus
i col·leccions
sorprenents

comarques
gironines

A les comarques gironines hi ha uns 200 centres expositius, alguns
gairebé secrets, on es poden trobar tota mena de peces curioses

DIJOUS
12 DE JULIOL DEL 2018
NÚMERO 176

TRENS ELÈCTRICS I NINES DE DRAP A SANT FELIU DE GUÍXOLS

Un dels museus curiosos i poc coneguts de les comarques gironines és el Museu d’Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols,
població on recentment també s’ha obert un espai expositiu dedicat als rellotges antics a la seu de la Cambra de Comerç. La gran
majoria d’aquests espais, alguns gairebé secrets, són descoberts per casualitat, perquè no es publiciten. DAVID BORRAT
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El model dels joves àrbitres
de bàsquet evita els conflictes
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TONI
SALA
escriptor

El president Torra
té l’escreix de consciència
de l’home de lletres.
Va visitar Sant Feliu
per retre homenatge a Irla

Fa anys que als parquets de les comarques gironines no es
registra cap incident greu entre els jugadors ni amb el públic
FCBQ
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Trump exigeix a Europa doblar la despesa militar
El president nord-americà, de visita a Brussel·les per la cimera de l’OTAN, va reclamar ahir als països aliats que elevin
la seva despesa militar fins al 4% del PIB. Amb dades del 2017, només Grècia, Estònia i el Regne Unit superen el 2%
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El Govern obligarà els seus proveïdors de
telefonia mòbil a invertir en tecnologia 5G
P 04-06
29

ALBERT
CARRERAS
catedràtic de la UPF

Les eleccions europees
són l’ocasió de fer sentir
la veu del sobiranisme.
És on més cal la unitat,
que ens reforça

El Parlament mira com
evitar les suspensions
Els diputats Forn, Rull i Turull completen
el trasllat i entren a la presó de Lledoners
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MUNDIAL

CROÀCIA
I FRANÇA
DISPUTARAN
LA FINAL

