GIRONA Un radar mòbil controlarà la
velocitat dels vehicles davant Maristes u6

ESPORTS Mor als 76 anys d’edat l’històric LOT DE TRES PAELLES
D’alumini forjat, amb mànec ergonòmic i
del bàsquet a Girona Àngel Brea u32
acabat amb fusta, aptes per a tot tipus de focs
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La pandèmia es dispara
a Catalunya amb més de
7.000 positius en un dia

«El tancament
del Ripollès
no ha servit de
gaire, el risc de
rebrot és alt»

uGirona registra més de mig miler de casos i torna a pujar el risc de rebrot

CAMPDEVÀNOL DIU QUE HI HA HAGUT
MOBILITAT INTERNA I ESTAN SORGINT
CASOS DE TROBADES FAMILIARS u3

uUn brot contagia nou persones del geriàtric de Sant Antoni de Calonge
PÀGINES u2 a 4
DAVID APARICIO

uEL GERENT DE L’HOSPITAL DE

La contractació
d’habitatges cau
un 32% a Girona i
la recuperació no
es preveu fins 2023
n Els aparelladors gironins auguren que
l’edificació caurà un 6,4% durant el 2021.
Atribueixen la baixada a la pandèmia i a la
moratòria de la Costa Brava. u21

Detenen un lladre
reincident per
robar en 42
aparcaments i
trasters de Girona
TEMPERATURES NEGATIVES ARREU. Només les estacions d’Anglès i Portbou van registrar ahir temperatures per sobre dels 0 graus.

u

Fins i tot a la costa, els registres van ser negatius. Els valors màxims, durant el dia, no van superar els 11 ºC. L’onada de fred afectarà les comarques gironines fins demà. La foto ens mostra una dona caminant davant d’un camp completament gelat, a Vilobí d’Onyar. u10

El Banc dels Aliments ajuda
més de 42.000 gironins
uLA CRISI ECONÒMICA PER LA PANDÈMIA TAMBÉ ESTÀ FENT CRÉIXER LA SOLIDARITAT

I EN EL DARRER GRAN RECAPTE L’ENTITAT VA RECOLLIR MÉS DE 570 TONES DE MENJAR,
LA QUANTITAT MÉS IMPORTANT DES QUE ES VA COMENÇAR A FER FA DOTZE ANYS

n A l’inici de la pandèmia, el Banc d’Aliments de Girona ajudava unes 31.000 persones a través
de vuitanta entitats diferents i ara, quan encara no fa un any que el coronavirus colpeja la societat, el nombre de gironins que es veuen beneficiats per l’ajuda alimentària ascendeix ja a més
de 42.000 persones de 88 entitats. u11

El jutjat rebutja
que l’Estat
pagui els danys
de Sant Julià de
Ramis per l’1-O
uLA SENTÈNCIA DEL RECURS FA
RESPONSABLE L’AJUNTAMENT DELS
DANYS PER PRESTAR EL PAVELLÓ PER
FER UN REFERÈNDUM «IL·LEGAL» u7

uS’EMPORTAVA OBJECTES DE VALOR,

EINES I BICICLETES. ELS MOSSOS CREUEN
QUE TENIA COL·LABORADORS u8

A més a DdG

Alcaldes de la Selva
demanen ajuda
a l’Estat per les
ocupacions il·legals

u16

Enganxen set lladres
que fugien de robar en
un taller de les Preses u13

