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L’ALT EMPORDÀ

LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

L’alcalde (ERC) de Castelló anuncia que
continuarà al càrrec i ratifica el pacte

El passeig de s’Abanell es desmunta de nou
i posa en perill la seguretat dels vianants

Calonge expedienta el promotor amb qui ha
signat un conveni per fer treballs sense permís

PÀGINA 13

PÀGINA 14

PÀGINA 10 I EDITORIAL

TRIBUNALS

» DEMÀ

Un jutjat de Girona resol que
els exalumnes de Cambridge
no han de pagar els préstecs

Al migdia edició especial

Les entitats financeres hauran de retornar els diners cobrats des de febrer de 2003
PÀGINA 20

URBANISME

SUCCESSOS

La paret
esfondrada a la
Bisbal només
estava reforçada
per la base

LOTERIA DE

NADAL

Amb la llista
completa del sorteig
ESTADÍSTICA

Els matrimonis
civils van doblar
els catòlics a les
comarques de
Girona el 2006
La mitjana d’edat
dels homes per casar-se
és de 34,25 anys i la
de les dones, de 31,82
I

La paret de la casa esfondrada
dimecres a la Bisbal i que va
provocar la mort d’un home només estava reforçada per la
part de baix. PÀGINA 16

PÀGINA 27

SOCIETAT

Deu ajuntaments
de l’Alt Empordà
demanen ajut al
Govern per treure
fora la prostitució

MEDI AMBIENT

CARLES COLOMER

MARC MARTÍ

Llísseres mortes per la sequera.

L’EDIFICI. Els propietaris van iniciar dilluns els treballs per tirar a terra el bloc d’apartaments a Calonge.

Centenars de
peixos morts a la
Tordera per la
falta de pluges

Comencen els treballs per enderrocar
l’Armonia Resort de Sant Antoni

PÀGINA 11

PÀGINA 14

JOIERS

OBRIM AL MIGDIA

COL.LECCIO´ JOIES DE GIRONA
JOIES DINSPIRACIO´ URBANA

FINS AL DIA 5 DE GENER

TEL. 972 20 46 90
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Al voltant d’una desena d’ajuntaments de l’Alt Empordà han contactat amb la Delegació del Govern perquè els assessorin per
crear ordenances municipals que
lluitin contra la prostitució. Tant
la Delegació com el Departament
d’Interior facilitaran ajuts per establir sancions equiparables a tots
els municipis. PÀGINA 8

