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EL TEMA
navata decideix si paga més de 1.000
€ al mes per tenir caixer automàtic
■ El desmantellament de la seu del Banc

Santander ha suposat la desaparició del
caixer i, conseqüentment, la pèrdua d’un
servei a la zona. Ara l’Ajuntament ha
impulsat una consulta popular per decidir entre les alternatives que té. Pàg. 3

FIGUERES
«fent pinya i amb una mirada llarga
figueres aconseguirà ser referent»
■ Coincidint amb els dos anys de mandat, entrevistem l’alcaldessa de Figueres,
Agnès Lladó, perquè faci balanç. Lladó
demana critica constructiva, i destaca les
bases per la neteja viària, el nou POUM i els
avenços en la Carme Guasch. Pàgs. 4 i 5
ALT EMPORDÀ
Detecten més casos de gent gran amb
por de sortir de casa per la covid-19
■ Fent balanç de la seva activitat anual,

la Fundació Tutelar Empordà ha donat
la veu d’alerta. Després de la pandèmia,
l’entitat ha augmentat el seu nombre
d’usuaris i s’ha traslladat del Consell
Comarcal a la Rambla de Figueres. Pàg. 11

ECONOMIA
el grup bni gir futur genera 1,2 milions de negoci a l’alt empordà
■ El grup de networking es va posar en

marxa el gener del 2018 i ara ja té una
trentena d’empresaris d’arreu de la
comarca, tots de diferents sectors professionals. L’objectiu, expliquen, es poder
arribar a la quarantena. Pàg. 18
CULTURA
Descobreixen la basílica-catedral
de l’antic Bisbat d’Empúries
■ Les excavacions a Santa Margarida
treuen a la llum una part de la planta
de l’edifici. Restes suficients per poder
calcular les dimensions de la basílica,
que s’estimen en una amplada d’entre
13 i 14 metres i una longitud superior als
20 metres. Pàg. 23

GENT
Diumenge voten, més enllà de l’Albera
■ Els diumenges 20 i 27 de juny, el país veí

celebrarà les eleccions regionals i departamentals. Aquests comicis es correspondrien, si ho comparem amb Catalunya, amb les eleccions a la Diputació
i als Consells Comarcals. Les enquestes
donen avantatge a la ultradreta. Pàg. 37
ESPORTS
el tennis taula locaL, DE FESTA
■ El Tramuntana Figueres ha ascendit a
la Superdivisió femenina per primer cop
a la seva història —mai cap equip femení
de la demarcació ho havia aconseguit— i
el CER l’Escala ha segellat, una temporada més, la permanència a la Superdivisió
masculina. Pàg. 42

