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PAÏSOS CATALANS

PAÏSOS CATALANS

L’oposició de
Blanes
condemna el
vet a un
festival gai

Ocupació sota mínims en
l’inici de la temporada

ICV vol que plegui el
regidor que va dir
que era
«incompatible» amb
el turisme familiar
■

● No ha arribat ni al 50%

durant la primera
quinzena de juliol

● El sector preveu que a

l’agost serà del 70%
però tem pel negoci

● Els càmpings compten

situar-se al mateix nivell
que al 2009 ■ Pàg. 2 i 3

Pàg. 5

PAÏSOS CATALANS

Les màquines
ja buiden els
antics Lauren
de Girona

PAÏSOS CATALANS

Els Mossos
no tenen clar
qui ha xafat
el camp de
blat de moro
■

Pàg. 4

El complex cinematogràfic
es reconvertirà en una gran
botiga de venda de
productes d’esports

SOCIETAT

Un 60% dels
establiments
incompleixen
la normativa
d’etiquetatge
Pàg. 32

L’economia del
Barça és “molt
delicada”, segons
la junta, però la
redreçaran

La festa del Carme
de Llançà i una ruta
turística per la zona

El Club del Subscriptor
■

Pàg. 10

No veuen amb bons ulls la
delimitació d’espais per a
grans superfícies ■ Pàg. 6

Una màquina, treballant ahir a l’interior del complex per buidar-lo ■ LLUÍS SERRAT

POLÍTICA

El fracàs total de la
cimera agreuja la crisi de
l’Estatut
El tripartit deixa per avui
l’últim intent per pactar
una resposta unitària i
Montilla s’oposa a
traslladar-la a Madrid

Zapatero afirma al
Congrés de diputats
que respecta la nació
catalana però li nega tot
valor jurídic ■ Pàg. 12 a 16
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■

El projecte aixeca una altra
controvèrsia al govern
tripartit i ERC i ICV podrien
frenar-lo

