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PROCÉS SOBIRANISTA

La Junta de Seguretat tracta avui dels llaços grocs
i l’enviament de 450 antiavalots per a la Diada

L’oferta de Pastor
a Torra descol·loca
el PP i el PSOE
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1,30 EUROS

AVUI
EL SUPLEMENT
‘COMARQUES
GIRONINES’

La presidenta del Congrés,
disposada a permetre un debat
sobre el Procés sense votació

Pablo Casado i Pedro Sánchez,
que no en van ser informats
abans, recelen de la proposta
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ENTREVISTA A
GERARD FIGUERAS
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ESPORTS

SECRETARI GENERAL
DE L’ESPORT

Veterans que
mantenen l’esperit
competitiu
comarques
gironines

L’atleta i mestra Assumpció Puig
és una de les millors velocistes
del món en categoria màster

“Si el COI vol,
estarem a punt
per optar als
Jocs d’Hivern
del 2026”

Els jugadors de l’equip d’hoquei del
GEiEG diuen, als 60 anys, que
competiran “mentre el cos aguanti”
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TORNAR A GUANYAR DESPRÉS DE 20 ANYS SENSE CÓRRER

Assumpció Puig va deixar de competir quan va entrar a la universitat, però va sentir nostàlgia de les vambes quan duia els seus fills
a fer esport. Va tornar a la pista i aquesta setmana disputarà els 200 metres al Mundial Màster de Màlaga. DAVID BORRAT
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Entrevista

MARIA MERCÈ
ROCA
escriptora i regidora d’ERC a Girona

“Si la sentència dels presos
polítics és injusta,
duríssima i inhumana
no podem seguir com ara,
el país s’ha d’aturar”

JOSEP MARIA VICENS

Crit d’alerta pel
patrimoni a Sant
Feliu de Guíxols
Veïns del municipi creen una plataforma
per denunciar la “depredació
del patrimoni paisatgístic i urbà”

PERE VIRGILI
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ALBERT
CARRERAS
catedràtic de la UPF

Amb l’Estatut i amb
la Constitució tal com
ha estat interpretada, ja
no es poden fer polítiques
autonòmiques pròpies

PERE VIRGILI

Les memòries de joventut de Margarit
El poeta Joan Margarit publica ‘Per tenir una casa cal guanyar la guerra’, unes memòries
que abracen la infantesa, l’adolescència i la primera joventut, just abans de la maduresa

Colau
s’oposa al
projecte de
‘pisos rusc’
a Barcelona
Els habitatges són
càpsules de 2,6
metres quadrats

