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EMPORDA
SETMANARI DE L’ALT 

La ciutat costanera ha viscut amb orgull la trobada anual Pàg>64

Roses compleix amb nota alta
la seva capitalitat gegantera

Segona edició del lliurament dels 
Premis Emprenedors. Pàg>4 i 5

Els populars presentaran aquest di-
jous, en el ple ordinari de juny, una
moció a favor d’aquesta proposta
perquè consideren que l’expresident
del Comitè Olímpic Internacional va
ser un català excepcional. Pàg>8

a Mes´

L’incident que va patir la Sala
Edison és un exemple més de l’a-
llau de robatoris que està patint la
capital altempordanesa des de fa
mesos. Durant les darreres setma-
nes han augmentat els casos de cot-

xes robats que, posteriorment, es
cremen. Hi ha un operatiu obert i,
segons fonts policials, durant els
propers dies es podria detenir els
responsables dels incendis als ve-
hicles. Pàg>7

ROGER LLEIXÀ

ROGER LLEIXÀ

El Partit Popular
figuerenc proposa 
a l’Ajuntament
que el Poliesportiu
porti el nom 
de Samaranch

Avís ciutadà: Una vianant va alertar de l’assalt 
a la Guàrdia Urbana al veure uns desconeguts a l’edifici

Dispositiu conjunt: Policia Local i Mossos treballen 
per atrapar els delinqüents que estan cremant cotxes
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Entren a robar a la Sala Edison 
de Figueres a plena llum del dia

Agenda
Les catifes de Corpus
animen la primavera

Roses, Borrassà, Llançà, Palau i Darnius 
engalanen carrers, esglésies i places. Pàg>61

Especial Motor
El Morgan de Jürgen Jepsen,
el «Capitan» d’Empuriabrava

Aquest empresari alemany passeja 
amb orgull el seu vehicle. Pàg>31 a 35

ECONOMIA

La comarca mostra un
planter d’emprenedors
d’elevada qualitat

La lliga no es resoldrà definitivament
fins a l’última jornada. Pàg>38 a 41

ESPORTS

El Peralada està quasi
salvat i Empuriabrava 
i Al Wifak pugen a 2a

L’esdeveniment té lloc aquest diu-
menge amb fruits de primera. Pàg>67

SOCIETAT

Terrades prepara 4.000
quilos de cireres per 
a posar-les a la venda

SUCCESSOS | CONTINUA EL DEGOTEIG DE ROBATORIS

Salvem homenatja Llach
pel seu compromís 

amb l’Empordà

MARTÍ DACOSTASANTI COLL

1,80 ¤ 

MÉS INFORMACIÓ PÀGINA>39

PROMOCIÓ

Dimarts, 
1 de juny 
del 2010
NÚMERO 1.634 
FUNDAT EL 1978
ANY XXXII

www.emporda.info

A partir del dia 25

Una bossa
isotèrmica
per només 22 euros

TTel. 972 56 90 27
Carta en Braille

Tel. 972 56 90 27 - De France: (0034) +
www.trull-boadella.com - Boadella d’Empordà - Girona
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MENÚ DESGUSTACIÓ
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99€Ctra. Mas Oliva, 21 - Roses
Tel. 972 152 046

especial novias
descubre nuestros packs...

pack dietexpress
pierde 1 talla en 15 días

pack radiance
piel prefecta para tu día

pack wellness
relájate y mímate

desde

28
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Especialistes en climatització
Aires condicionats,

ventiladors, instal·lació.

Aquest estiu, refresca’t!

c/ Nou, 63, 4t 1a · FFIGUERES · Tel. 972 674 441 / 654 065 441
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Centre mèdic

Salut · Estètica · BenestarINVITACIÓ GRATUÏTA 
A LA PROPERA CONFERÈNCIA
IMPORTÀNCIA DE LA PROTECCIÓ 

SOLAR I EL FOTOENVELLIMENT
Divendres 18 de juny de 2010 a les 20 h. Aforament limitat, confirmeu 

assistència al telèfon 972 674 441 o per e-mail cimasalut@cimasalut.com

AgendaEmpordà

EL MÚSIC MOSTRA LA SEVA COMPLICITAT AMB LA PLATAFORMA AMBIENTALISTA EN UN ACTE AL JARDÍ  Pàg>17�


