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ara pot ser teva!
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FUNDAT EL 1978
ANY XXXVI

www.emporda.info
MÉS INFORMACIÓ PÀG 14

ESPORTS

Isaac Viñales aconsegueix el primer
podi al Mundial de Moto3
El pilot llançanenc ha estat tercer
en el gran premi de Le Mans > PÀG 38

a Més

23655

Oferta per als nostres lectors
EQUIPAMENTS | S’INAUGURA EL 21 DE JUNY

L’ONCE reparteix a
Figueres el premi
d’un sou mensual
de 2.000 euros

L’acte d’homenatge
a l’exili celebrat
divendres a Portbou.
MIQUEL SERRANO

José Campillo va vendre el número
afortunat a la Casa Empordà. Pàg>19
ECONOMIA

Vuit candidatures
opten al Premi
Emprenedors 2014
Els guanyadors es coneixeran en un
acte a l’escola d’Hostaleria. Pàg>6 i 7

Figueres prepara
la instal·lació del
mercat dels dijous
al passeig Nou
i la plaça del Sol


Els veïns tindran facilitats a l’aparcament i estrenaran
el primer vial amb velocitat màxima a 30 km/h. Pàg>4

MEDI AMBIENT

Els caçadors intenten
evitar la invasió
de senglars a Roses

ELECCIONS 2014

Les relacions comercials i polítiques amb
Europa passen aquest diumenge per les urnes

Els animals entren a les urbanitzacions amb asiduïtat. Pàg>15

Els empordanesos tenen l’ocasió de demostrar la seva vocació europea. Pàg>2 i 3

AGENDÆMPORDA

MEDI AMBIENT

La Guàrdia Urbana figuerenca ha detectat
81 infraccions amb gossos en només tres dies

La primavera floreix
al mig de Darnius æ>59
El carrer Nou celebra
Sant Baldiri æ>60
Allioli i 0rdi fan fira
a Creixell i Ordis æ>61 i 62
Sant Miquel «estrena»
l’ofici de capgròs æ>63

En tot l’any passat només es van posar 12 sancions pels mateixos casos. Pàg>4

L’exili i els bombardejos
segueixen ben presents
® NOVA CONVOCATÒRIA DELS TESTIMONIS. El Museu de l’Empordà fa una
crida diumenge, sota el lema Jo també hi vaig ser, als testimonis dels
bombardejos de Figueres, després de l’èxit de convocatòria que va tenir, el
juny passat, la iniciativa promoguda pel fotògraf Jordi Puig. Divendres,
Portbou va acollir un acte amb estudiants i Agullana prepara una sala
d’exposicions permanents sobre l’exili cultural. Pàgina 57

Esports

L’Escala puja a Primera Catalana Pàg>31
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