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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

Una dona degolla la filla
de sis anys al barri de Can
Gibert del Pla de Girona

Restringeixen
l’aparcament a la
plaça de Sant
Domènec de Girona
PAÏSOS CATALANS 4

왘 La mare està detinguda i ingressada 왘 El germà gran va ser qui va trobar
al Santa Caterina perquè va prendre
el cadàver de la nena i l’agressora,
una gran quantitat de pastilles
que estava inconscient a terra
PAÏSOS CATALANS 2

La família
Casademont impulsa
una fundació
SOCIETAT 15

Totes les
novetats del
món de la
decoració
El Club del Subscriptor
PLANA 24

PUBLICITAT

La cuina empordanesa de
les mestresses de Peralada
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El Barça agafa oxigen en la Champions. Liderats per Leo Messi, els blaugrana es van imposar
amb comoditat a l’Olympique de Lió al Camp Nou en l’inici de la competició (3-0). L’argentí va protagonitzar la jugada del
primer gol i va marcar el segon d’un partit en què va debutar Bojan Krkic. Henry va certificar, en el temps de descompte, un
triomf que dóna oxigen a l’equip després d’una setmana plena de crítiques. A la imatge, Messi dribla Belhadi. / QUIM PUIG

PUBLICITAT

RESTAURANT
GOLF GIRONA

115022/859712F

Bufet tots els dies.
(Excepte tots els dimarts)
Excel·lent servei de
restauració amb més de
30 opcions per escollir i gran
varietat de carns i peixos
a la brasa.
Tel. 972 - 170011
restaurant@golfgirona.com

Un jove banyolí, imputat
per la crema de fotos
Jaume Roura ha estat identificat pels Mossos
com un dels autors materials dels fets a Girona
El banyolí Jaume Roura haurà
d’anar demà a declarar a Madrid a
l’Audiencia Nacional com a imputat
per un delicte d’injúries greus a la Co●

rona arran de la crema de fotografies
dels reis el 13 de setembre a Girona.
L’esquerra independentista ha iniciat una campanya
d’autoinculpació.
PAÏSOS CATALANS 5

Empúries rebrà
sis milions
amb motiu del
centenari de les
excavacions
Empúries rebrà uns sis milions
d’euros per convertir el jaciment en
un centre de referència europeu per
interpretar el món grec i romà. El
motiu és la celebració, l’any que ve,
del centenari de les excavacions.
●
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