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Carles Lagresa: “L’Albera és un diamant
en brut que hem de polir, falta molt per fer”
L’alcalde d’Espolla parla del paratge natural i de l’actualitat del poble. Pàg>15

a Mes
´

ECONOMIA | EXITOSA CONVOCATÒRIA

La presència
Celia Vela i el túnel del vent
de Messi
guanyen el Premi Emprenedors revoluciona


GUARDONATS: Senyor Estudi, Camós i Fills, Juli Planas i Cafè Florència també s’imposen en aquesta quarta edició. Pàg>3

Roses el cap
de setmana

El jugador blaugrana s’ha hostatjat
en un hotel de la vila. Pàg>10

Els prínceps de Girona
en el moment d’arribar
a la Torre Galatea. ROGER LLEIXÀ

FIGUERES

La plaça del Sol tindrà
una gran rotonda
per ordenar el trànsit
L’avinguda Dalí, tram urbà de la N-II,
serà de titularitat municipal. Pàg>2
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Els comerciants
obtenen garanties per a
les noves zones blaves
Botiguers i empresaris estan en
guàrdia per evitar perjudicis Pàg>12

El Fòrum Impulsa porta els prínceps a Figueres


FELIP I LETIZIA PARTICIPEN EN EL DEBAT DELS PREMIS D’ENGUANY SOTA LA CÚPULA DEL TEATRE-MUSEU DALÍ Pàgina>4

Espectacles
Agenda

Roses

Vilanova de la Muga Sons del Món
travessarà la badia
estrena la primera
amb música
Fira del clown
Hi haurà una quinzena d’actuacions aquest dissabte. Pàg>49

El Festival es farà entre el 30
de juny i el 27 de juliol. Pàg>50

Especial Ensenyament

COMARCA

Guia d’actes de la
Marató per la pobresa
Nombrosos municipis s’han adherit
al programa especial. Pàg>14
ESPORTS

Celebrem les 25
edicions dels
«Diàlegs d’Educació»

Irene Rigau: ”Acabar
amb el fracàs escolar
és l’objectiu principal”

Toni Soler apadrina els Premis
de Narrativa Periodística. Pàg>II

La consellera d’Ensenyament posa
la lectura en el punt de mira. Pàg>III

Unió: del no-res
a Tercera Divisió,
la travessia de 67
nòmades del futbol
Crònica d’un èxit. Pàg>32

Prepara’t per a l’estiu:

37489

Amb el nostre tractament per
aprimar, que elimina la cel·lulitis,
redueix el greix localitzat, reafirma
la pell, amb resultats visibles
des de la primera sessió,
vine a comprovar-ho a

37336
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