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ALT EMPORDÀ
la nova urbanització de la pineda 
de la farella de llançà, al detall
■ El regidor d’Urbanisme ens dona tots 
els detalls del projecte, que està pendent 
de diversos informes oficials. Hi haurà 
quatre blocs de 15 apartaments cada un 
i un hotel de 30 habitacions separats per 
un corredor central (foto). Pàg. 8

EL TEMA
el foc no dona treva a l’alt empordà
■ El foc ha continuat cremant la comar-
ca. Aquesta última setmana hi ha hagut 
un foc de vegetació forestal a Ventalló 
i un altre incendi en un edifici de l’Es-
cala que ha deixar tres ferits. D’altra 
banda, també va haver-hi un foc a tocar 
de Montgó, al massís del Montgrí.  Pàg. 3

ECONOMIA
gosbi, patrocinador del girona
■ L’empresa alt-empordanesa dedicada 
a l’alimentació i cura d’animals de com-
panyia serà el patrocinador durant les 
tres pròximes temporades del Girona 
FC. En concret, Gosbi vestirà el primer 
equip masculí, però també els equips de 
l’Acadèmia, els conjunts femenins, del 
Genuine i dels Veterans. Pàg. 19

CULTURA
festival musical a la ciutadella
■ Ja ha començat la 14a edició de Sons 
del Món amb Stay Homas, La Casa Azul 
i Oques Grasses. Les propers cites musi-
cals a la Ciutadella de Roses seran aquest 
proper cap de setmana amb la cantant 
Rosario, el grup God Save The Queen i un 
dels artistes revolució de l’any, Nil Moli-
ner.  Pàg. 25

GENT
trayter recull la història d’avinyonet
■ El llibre El nostre racó, obra de Joan 
Trayter i editat per Nord, amb el patroci-
ni de l’Ajuntament d’Avinyonet, recull la 
història del municipi. Entre d’altres capí-
tols hi apareixen els orígens de la Festa 
de Sant Jaume, els masos més emblemà-
tics i per descomptat, la figura de l’insig-
ne escriptor, Josep Pous i Pagès. Pàg. 32

ESPORTS
força amb denominació d’origen
■ El bascarenc Arnau Sala (foto) partici-
parà —i debutarà— a finals del pròxim 
mes d’agost a la Lliga Nacional de Força. 
El jove ha protagonitzat una carrera mete-
òrica fins al moment, tenint en compte 
que fa poc temps que es prepara.  Pàg. 37

FIGUERES
figueres limita el seu creixement a 
25.000 habitatges i 53.000 habitants
■ El ple va aprovar inicialment ahir el nou 
pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM), pendent des de feia gairebé qua-
tre dècades. La planificació també pre-
veu concentrar el creixement econòmic 
als accessos de la ciutat. Pàg. 5
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