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Blaumut actuarà aquest dissabte a partir de les 21 h al Teatre El Jardí, una
actuació que «havíem de fer l’any passat i ens va saber molt greu que s’aplaces, ens vam quedar amb l’espineta i ara finalment la podrem fer» explica

President: Antoni Escudero i Martínez
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amb tota l’artilleria».

Vocal del Consell d’Administració: Abel Escudero i Bermudez.
Fundadors d’Hora Nova: Jordi Vallmajó, Carles López Cusí, Emili Casademont, Alejandro Liaño, Vicenç Burgas

Xavi de la Iglesia, 17/5/21

L’AVANÇ METEOROLÒGIC

Dimarts 18
Variable
nn Cel variable durant tot
el dia, a estones amb més
núvols. Possibilitat d’algun
xàfec cap al tard. Garbinada.

Dimecres 19
Inestable
Núvols mandrosos al
matí, sense ganes de marxar.
Alguns ruixats i tramuntana.
Temperatures a ratlla.
nn

Dijous 20
Tranquil

Divendres 21
Estable

Dia molt tranquil, amb
molt de sol arreu de la comarca. Les temperatures s’enfilaran més al migdia.
nn

nn Temps estable, a mb
predomini del sol i algun
núvol prim només decoratiu. Ambient calorós de dia.
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nn Fora d’hora

nn A DESHORA
nn göteborg .

Hora Nova s’acu l l a la L lei 1/1998 de Pol ít ica
Lingüística de la Generalitat i als ajuts del govern de
Catalunya i la Diputació de Girona. Aquest bisetmanari
és membre fundador de l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal i està sotmès al control de l’OJD.

EDITORIAL

El turisme ferroviari
de low-cost
Arriben nous temps per a la mobilitat i
també per al turisme. Anys després de la
crisi dels operadors de baix cost des de l’aeroport de Girona, l’oferta a preus assequibles es prepara ara per l’alta velocitat amb
tren. A partir del 23 de juny Renfe amplia
l’oferta del TAV amb un nou servei que
porta per nom Avlo. Connectarà FigueresVilafant i Madrid en 3 hores i 50 minuts,
des de 7 euros. Es vol captar el client jove,
familiar i de grups. Un nou tipus de turisme que pot arribar a les comarques gironines —tant des de l’operador espanyol
com des del francès Ouigo—. També són
noves oportunitats per a la mobilitat des
de la comarca i està bé que hi hagi oferta de
tot tipus. Però què en diuen d’això els usuaris de rodalies? Les inversions en aquesta
xarxa no són les desitjades, tot el contrari. n
nn

Clam a favor del poble palestí, a Figueres
figueres. Prop d’un centenar de persones es van concentrar divendres a la tarda a

la Rambla de Figueres per mostrar el seu suport al poble palestí davant de l’escalada
de tensió que està vivint en les darreres setmanes. Es van fer manifestacions simultànies a Figueres, Girona i Barcelona, entre d’altres ciutats. (Foto: Daco) n

L’equip de
futbol femení del FC Barcelona va guanyar diumenge la seva primera Champions, després d’imposar-se
per un contundent 0-4 al
Chelsea. El partit, disputat
a Göteborg (Suècia), es va
poder seguir en directe per
TV3. La retransmissió va
tenir un marcat accent altempordanès, ja que dues
de les protagonistes eren
de la comarca. La periodista figuerenca Laura Brugués va ser a peu de camp, i
l’exfutbolista jonquerenca
Mireia Vera —actual entrenadora de la selecció catalana sub-15 femenina— va
fer de comentarista tècnica. n

el semàfor

FESTIVAL ISTIU

Fira de la Rosa

viñales racing team

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries prepara un nou festival de música
que es celebrarà del 5 a l’11 de juliol a
Castelló d’Empúries i a Empuriabrava

La Vila recupera enguany aquesta celebració primaveral que atorga tot el
protagonisme a la rosa i a les ornamentacions florals

El nou equip de motociclisme, liderat
per Àngel Viñales, debuta aquest cap
de setmana al Mundial de Supersport
300.

