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FINS A UN 30% D’ESTALVI  
PER ALS SUBSCRIPTORS  

DE PAPER

1,50 EUROS

DIJOUS 
6 DE DESEMBRE DEL 2018

DIJOUS 
6 DE DESEMBRE DEL 2018

comarques
gironines

NÚMERO 192

TONI  
SALA

02

escriptor

La frivolització que els 
partits espanyols de dreta i 
esquerra fan de la victòria 

feixista els encamina a 
compartir-ne els efectes

La Costa Brava 
atrau casaments

P 04-05

Es calcula que, anualment, unes 
150 parelles d’arreu del món trien 

la costa de Girona per casar-se

Hi ha organitzadors de casaments 
que arriben a tenir més d’un 80% 

de clients estrangers

TURISME NUPCIAL

UN PARADÍS PER ALS NUVIS 
La bellesa del paisatge i la qualitat dels serveis són factors clau perquè parelles de classe mitjana i alta d’arreu del món apostin per 

la Costa Brava per celebrar el seu casament. Sovint els convidats passen el cap de setmana allotjats en un hotel. TONI VILCHES 

Olot congrega  
els millors  

grups vocals

P 07

El Festival Veus omple la 
ciutat d’actuacions de cors 
des d’avui fins diumenge

FESTIVAL VEUS

Les baralles de 
galls amb apostes 
no s’han erradicat

P 06

Localitzen a Sant Joan  
de Mollet 211 aus  

entrenades per a la lluita

AVUI  
EL SUPLEMENT 

‘COMARQUES 
GIRONINES’

ORIOL 
JUNQUERAS

31

president d’ERC

Els estats obsessionats  
en la seva uniformitat  
i en el seu unitarisme 
imposat empobreixen  

les ‘seves’ societats

SUBSCRIPCIONS.ARA.CAT

LA REFORMA 
BLOQUEJADA

P 04-07

Valls insta 
Rivera a no 

fer cap pacte 
amb Vox

P 10

Reclama un govern 
andalús de Cs amb 

suport de PP i PSOE

Ajuntament i 
Govern fixen 

el 30% de 
vivenda social

P 16

La nova regulació 
obliga tots 

els promotors

La polarització i l’atomització polítiques allunyen la revisió de 
la carta magna malgrat el consens sobre la necessitat de fer-hi canvis

CRISI D’ESTAT

CONSTITUCIÓ: 40 ANYS

“M’esgarrifaria pensar que el discurs  
del 3-0 el va fer el rei i no Rajoy”

La Comunitat 
de Madrid 

rebaixa més 
els impostos 

P 26

Baixen successions  
i IRPF, i seran gratis  

les donacions en vida

ESTHER VERA ENTREVISTA  MIQUEL ROCA

PERE TORDERA

MANOLO GARCIA


