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El Festival de
Torroella
homenatjarà
J.V. Foix
El certamen ha programat
aquest any 22 concerts

Cari Davis dirigirà l'orquestra
Ciutat de Barcelona
Informació a la pàgina 53
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La Generalitat fa una
llei de protecció del
massís del cap de Creus
GIRONA • Els departaments de
Medi Ambient i Agricultura de la
Generalitat preparen una llei de
protecció del massís del cap de
Creus que afectarà les zones no
urbanes del paratge.
Segons els responsables de
Medi Ambient, les figures de
parc natural i reserva que estableix la normativa actual no són
suficients per a la salvaguarda
d'aquest zona. Les organitzacions naturalistes de les comar-

ques gironines havien reclamat
mesures rigoroses de protecció
des de fa anys.
La normativa actual no garantiria la conservació d'algunes
espècies. La Generalitat elabora
aquesta llei, que preveu la creació d'un òrgan rector de l'àrea
protegida.
Aquest òrgan promourà accions encaminades a la regeneració i recuperació d'espais degradats del massís. • pàgina 3

Ingressa a la presó de Girona el presumpte assassí de Vilafant
GIRONA • Dionisio Núñez, el presumpte assassí de la dona que van trobar morta dissabte a Vilafant, va ingressar ahir a la presó de Girona, després d'haver declarat davant el jutge. Dionisio Núñez
va demanar ingressar a la presó de Girona per por a un familiar de la víctima que és intern del centre penitencian de Figueres. • pàgina 9

NURI MORENO
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Dos anys de presó
per al policia que va
disparar el seu cosí

El centre de Girona
tindrà menys places
de pàrquing gratuït

Pitxi Alonso vol que
el Lleida trobi
un clima infernal
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Segresten un nen
a la Via Augusta de
Barcelona i l'alliberen
prop de Badalona

González defensa
que governi el partit
que tregui més escons
el 6 de juny

Els accionistes
liquiden la primera
inversió espanyola
deKIO

PÀGINA 15

PAGINA 17

PÀGINA 25

Arxiu Municipal de Girona. Nou Diari. Edició Girona. 13/5/1993. Page 1

BOTIGA AL CARRER
I

rtfí

15 DE MAIG

gSf:;:
w
mam
mM

DISSABTE

wm¿m
A

USHI

ESPEREM!

