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Amer apuja
l’IBI un 30%
i la taxa
d’escombraries
un 24%
L’Ajuntament d’Amer ha aprovat
un increment mitjà per a les taxes
i ordenances de 2005 del 3,5%,
però en algunes l’increment és
considerable: un 30% l’IBI i un 24%
les escombraries. L’alcalde diu
que així l’IBI quedarà equiparat a
altres municipis.
PÀGINA 3

LLORET DE MAR

Uns veïns es queixen
perquè els gossos
abandonats no els
deixen dormir
PÀGINA 4

HOSTALRIC

SKYDIVE EMPURIABRAVA

Nou saltadors reprodueixen el
Crist de Portlligat de Dalí

Nou saltadors d’elit de l’equip
nacional van recrear ahir el Crist
de Portlligat de Dalí en l’homenatge al pintor empordanès que
havia previst el centre de para-

caigudisme d’Empuriabrava. El
salt s’ha fet als assaigs a 4.000
metres d’altura, però la força del
vent va obligar ahir a fer proves
a 1.500 metres.
PÀGINA 9

Acesa dóna
77.000 euros per
rehabilitar la
torre dels Frares
PÀGINA 6

TURISME

GARROTXA

Huguet beneeix el canvi de
nom de la DO Empordà i
titlla la polèmica d’«estèril»

Una empresa de Sant
Joan fabrica una planta
de residus a la Xina

El conseller de Comerç, Turisme i Consum, Josep Huguet, va beneir ahir el canvi de nom de la Denominació d’Origen Empordà –abans Empordà-Costa Brava–, indicant que és indiferent el nom que porti.

El conseller considera
que és indiferent quina
sigui la denominació

En considerar «estèril» la polèmica, el conseller contradiu les nombroses veus que
des del sector turístic han criticat els darrers dies la decisió del Consell Regulador.

MANIFESTACIÓ

Uns 300 pagesos
col·lapsen el
trànsit per exigir
gasoil professional

MARC MARTÍ

RIUDELLOTS. Els tractors van tallar les carreteres gironines.

Convocats per Unió de Pagesos i
sota el lema «Per un gasoil professional. Més costos, menys preu=
ruïna per al pagès», uns tres-cents
pagesos es van mobilitzar ahir a
les comarques gironines tallant
diverses carreteres per tal d’exigir un gasoil agrícola professional.
PÀGINA 22

PÀGINA 11

ECONOMIA I EMPRESA

TORDERA

La ingesta de verí per a
rates hauria estat el motiu
de la mort dels gossos
PÀGINA 8
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