
EMPORDA
SETMANARI DE L’ALT 

“El respecte i la humilitat són valors que he après 
durant aquest periple de vint anys” > PÀG. 10

El rosinc Carlos Useros Moyano completa 
la proesa de visitar tots els països del món

Implant
(Quality)

+
Corona sobre 

implant

799 €
(TOT INCLÒS)

FIGUERES
Nou, 143 - T. 872 989 081

15
54
33

ENTREVISTA

15
67
00

14
96
60

Informació: Finques Ferco. c/ Monturiol, 4 de Figueres
Tel. 972 502 862 �Mòbil 656 864 234

www.parkingfigueres.com

15
06
59

1,80 ¤ 
Dimarts,
12 d’abril
del 2016
NÚMERO 1.940
FUNDAT EL 1978 
ANY XXXVIII

BORJA BALSERA

Omplim el carro de la compra

Sortegem 
100 € al mes

amb Súper Montserrat
www.emporda.info

PROMOCIÓ MENSUAL

Esports

Maverick firma el
millor resultat des
que pilota a MotoGP

Pàg>34

La Unió s’emporta 
el derbi comarcal
davant d’un Peralada
poc afortunat

Pàg>29

Les entitats
organitzen 
la majoria dels 180
actes programats
per la Santa Creu

FIRES I FESTES | DEL 29 D’ABRIL AL 8 DE MAIG

Divendres es lliuren els guardons als projectes d’emprenedoria. Pàg>8, 9 i 21

INICI DE LES OBRES. Amb l’aprovació d’una important partida en el
pressupost del 2016 i la petició formal d’ajut al Ministeri de Cultura aprovada
sense oposició en el plenari per la majoria de grups municipals, l’Ajuntament
de Figueres posa fil a l’agulla per poder començar les obres de rehabilitació de
la Casa Natal de Salvador Dalí. Pàgina 5

�

ECONOMIA I ENSENYAMENT

Els premis Emprenedors i Diàlegs d’Educació
aconsegueixen una participació rècord

Mossèn Miquel Casteis i Xavier Dalfó han estat referents a l’Empordà. Pàg>16

SOCIETAT

La comarca perd en pocs dies el rector de la Salut
de Terrades i el director fundador de «Canigó»

L’envelat torna a la plaça Catalunya, la Mostra Floral 
entra a la casa Nouviles i l’Embarraca’t canvia d’imatge Pàg>4

�

Edició Castelló d’Empúries

POLÍTICA MUNICIPAL

La sortida forçada dels regidors 
del PP del Govern de Castelló
complica l’estabilitat municipal

Les altres formacions havien perdut la confiança en el grup de Julià Genovés 
i Salvi Güell reclama l’alcaldia per recuperar l’espai perdut. Quadern Central

AGENDÆMPORDA

La comarca consolida
el seu paper de plató
per a produccions
d’àmbit històric

Cinema

La casa museu exposa material de
la complicitat amb Visconti. æ>51

CULTURA

Púbol uneix art i teatre
sota el paraigua de Dalí

L’enginyer especialista en 
trencaclosques fa cent anys. æ>54

COL·LECCIONISTA

El Museu del Joguet
homenatja Castanyer

L’entitat inicia una campanya per
fer-lo possible. Quadern central

ESPECIAL

Comerç Figueres fa 
costat al Museu del Circ

El rodatge de Pàtria fa ressorgir 
el castell de Requesens. æ>2 i 3

Compte enrere per
obrir la seva Casa Natal

Dalí

Aconseguiu aquest
altaveu sense fils a
un preu excepcional
amb l’EMPORDÀ > PÀG. 59


