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Telèfon 972 18 64 00
Fax 972 18 64 20
girona@elpunt.cat

www.elpunt.cat

EDICIÓ

COMARQUES
GIRONINES

Número 4771. Any XIV
1,10 euros amb El 9

DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

PUBLICITAT
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Centre Comercial Espai Gironès - 2a planta
Camí dels Carlins, 10 - 17190 Salt - Girona

MARE MARONA “TAPEO”
1. Pa amb tomàquet i pernil ibèric
2. Musclos de roca a la marinera
3. Patates braves
4. Calamars a l’andalusa
5. Pop a la gallega
6. “Pincho moruno”

Beguda i postres casolanes

ALTRES SUGGERIMENTS

Amanida de formatge de cabra i nous 6,95 €
Assortiment de verdures a la brasa 9,00 €
Entrecot de Girona a la brasa (300 grams) 12,00 €
Filet de vedella amb guarnició 18,00 €
Xai imperial 12,00 €
“Churrasco” de vedella amb guarnició 7,50 €

18,00€

TELF. RESERVES

972 43 94 17

Amenacen amb sancions
els ajuntaments que pengen
les actes dels plens al web

� Alguns ajuntaments gironins s’han
adaptat a la normativa, però molts
encara la incompleixen

� L’Agència Catalana de Protecció de
Dades avisa que no es poden publicar
amb noms i domicilis de particulars

PAÏSOS CATALANS 2 i 3

CULTURA - ESPECTACLES 33

Fascinació per Grècia des de Girona. Obres mestres de l’art català destacaran des d’aquesta setmana al Museu
d’Art de Girona en l’ambiciosa mostra Fascinació per Grècia, amb autors com ara Fortuny, Sert, Miró, Picasso o Dalí. Segons el director
de l’MD’A, Josep M. Trullén, aquest és el model de futur: una exposició anual, però de vocació i envergadura europees. /  M. LLADÓ

● El conseller Joan Saura va
comparèixer ahir a la comissió
d’Interior del Parlament sense
aportar cap novetat. Va adme-
tent que la càrrega va ser des-

proporcionada, va demanar dis-
culpes, però va defensar la inte-
gritat dels Mossos. Joan Delort
assumeix sense intermediaris la
direcció dels Mossos.

Joan Saura certifica
errors en la càrrega,

però s’aferra al càrrec
El secretari de Seguretat, Joan Delort, assumeix

la direcció dels Mossos sense intermediaris

POLÍTICA 16

● El governador del Banc d’Espa-
nya va advertir ahir que, en vista de
la intensitat de la crisi financera
mundial, cal estar preparats per des-
tinar més recursos públics a rescatar
petites o mitjanes entitats financeres.

El Banc
d’Espanya diu

que podria
intervenir

més entitats

ECONOMIA 24

Recularan tres metres
el passeig marítim de
l’Escala per fer el nou
dic de contenció

PAÏSOS CATALANS 8

L’Obra Social de Caja
Madrid dóna 600.000
euros per a onze
entitats gironines

PAÏSOS CATALANS 11

Entren a robar per
segon cop en quinze
dies en les obres de
la presó de Figueres

PUNT DIVERS 21

La flota gironina va
pescar un 25% menys
de peix el 2008 i els
guanys per la venda
van caure un 9%

ECONOMIA 23

El Barça
perd a Vitòria
(69-62) i ja
no té marge


