.

O paseo de Segade
O Concello de Caldas
inicia a mellora da
senda do río Umia

Compost de Austria e Italia
A Facultade da Compostaxe
recibe a visita dos mestres
Amlinger, Giavini e Puig>7

«A igualdade será total»

Adrián Cruz, centrocampista do
Murcia que xogou no Pontevedra,
non quere o rol de favorito>60
O TEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 15O
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Cae a banda que asaltaba
bares e comercios locais
▶ O xuíz ordena o ingreso na cadea dos cinco detidos, a quen a
Policía atribúe máis dun centenar de roubos en Pontevedra >4

Reincidentes en drogas e
alcohol deberán tratarse
para recuperar o carné
▶ Haberá procedementos sancionadores se
o xuíz arquiva as accións pola vía penal >65

A festa das Letras Galegas

TÁBOA REDONDA

▶ A comarca de Pontevedra homenaxea a Carlos Casares>12-13

ARTIGO DO
PRESIDENTE DA XUNTA

Palabras para un país

POR Alberto Núñez Feijóo > 26

Diario de
Pontevedra agasalla
aos seus lectores
cun suplemento
especial no que
persoeiros galegos
da cultura, a
creatividade e a
comunicación
reflexionan sobre
o futuro do
idioma galego
Desde a esquerda, Castelao, Quiroga, Paz Andrade, Casares, Cabanillas e Bóveda, na escultura da tertulia no Café Moderno. LAURA GARCÍA

O Popular
declárase en
venda e tantea
pretendentes
O Popular confirmou onte que
ten solicitado «mostras de interese preliminar» a entidades
que valoren «acometer unha
operación de combinación de
negocios». O banco admite
que non tomou aínda unha
«decisión definitiva» sobre as
distintas opcións. >54

E ADEMAIS 17.05.17

LOCAL Alumnos do
Sánchez Cantón, na final
do concurso ‘Teen Tech’,
con dous proxectos de
investigación >8
CIDADE O Concello
anuncia a reforma da
rúa Fernando Olmedo >6
LOCAL Seis anos de cadea

para unha muller por
obrigar a prostituirse a
unha menor nixeriana>14

GALICIA Apoio xeral a
unha oficina galega da
Fiscalía Anticorrupción>28
ESPAÑA O Congreso
pide o cesamento
de Catalá, Maza e
Moix por entorpecer
a investigación de
corrupción no PP>32

Nieves insinúase a un
veciño de Guadarrama (IV)
POR José de Cora >66

