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Absolen quatre traficants
enxampats amb 2.580 kg
d’haixix a la Costa Brava
■ GIRONA.- L’Audiència de Girona
ha absolt tres ocupants d’un vaixell que la nit del 19 d’abril de 2002
va ser interceptat a la Costa Brava carregat amb 2.580 quilos d’haixix. El tribunal considera que les
intervencions telefòniques que van
permetre al Servei de Vigilància
Duanera arrestar aquests tres sospitosos i un presumpte còmplice
que els esperava a Tarragona són

Tres imputats han passat dos anys a la
presó abans que l’Audiència hagi anul·lat les
intervencions policials dels seus telèfons
nul·les perquè no estaven sotmeses a l’adequat «control judicial».
Els tres tripulants de l’embarcació
han passat gairebé dos anys a la
presó preventivament. I, ara, el Pa-

lau de Justícia els considera innocents. El Jutjat Penal número 1 de
Figueres els havia imposat inicialment quatre anys de presó i nou
milions d’euros de multa. Per de-

terminar aquesta sanció, la magistrada es va basar en el valor de
la mercaderia calculat pels experts
dels Mossos d’Esquadra: 3.681.660
euros. La jutgessa va resoldre que
els encausats que posteriorment
van recórrer la sentència a l’Audiència formaven part d’una gran
organització internacional encapçalada per dos ciutadans marroquins.■ PÀGINA 16
CONXI MOLONS

Ryanair rep
6,2 milions
d’euros i
consolida la
base a Girona

Descobreixen
dues sitges
ibèriques
a Peralada
En unes excavacions a la Casa de les Bombes
de Peralada, on hi havia l’antic
hospital dels pobres i dues
necròpolis, s’hi han trobat dues
sitges ibèriques i s’han exhumat
fins a 116 esquelets humans
d’entre els segles XV i XVII.
Aquestes troballes es van exposar ahir. ■ PÀGINA 3
■ PERALADA.-

CAMAMILLA

Gratis
amb el diari

Olis
Essencials

de plantes aromàtiques del

Woody Allen
actuarà a l’estiu
al Festival
de Peralada
■ BARCELONA.- El cineasta i clarinetista Woody Allen actuarà
amb la seva banda de jazz al Festival de Peralada, que ahir va
presentar a Barcelona una programació molt eclèctica. Dos
dels ballets del festival s’inclouen
a l’Any Dalí. També s’oferirà
l’adaptació teatral de La Plaça
del Diamant i l’òpera Madama
Buterfly. ■ PÀGINA 40

La companyia signa un
conveni amb la Generalitat
i institucions gironines per
fer promoció turística
■ GIRONA.- La companyia aèria
irlandesa de tarifes de baix cost
Ryanair rebrà de la Generalitat, la Diputació de Girona, la
Cambra de Comerç, la Federació d’Hostaleria i altres entitats 6,2 milions d'euros en 2
anys, per a la promoció turística de les comarques gironines i de la marca Catalunya.
Amb l’acord signat ahir s’intenta també que Ryanair consolidi a l'aeroport de Girona
la seva base d'operacions del
sud d'Europa. El conveni ha de
ser clau perquè l’aeroport gironí assoleixi l’objectiu dels 2,5
milions de passatgers durant
aquest any. L’any passat es va
aconseguir el rècord històric
d’1,5 milions. ■ PÀGINA 9

AVUI

Mifas farà un
centre a Vilafant
amb l’herència
d’un dels socis
■ PÀGINA 6

■

VALENTÍN S’ACOMIADA DE LA UNIÓ AMB LLÀGRIMES.

Albert Valentín va posar fi ahir a una etapa de 18 anys al servei del Figueres –primer com a jugador i després com a director esportiu– després de confirmar el seu fitxatge per l’Espanyol. Valentín no va contenir
les llàgrimes en un emotiu comiat, on va reclamar la construcció de la Ciutat Esportiva. A la foto, Valentín, que va arribar a Figueres la temporada 1986-87, durant el seu comiat. ■ PÀGINA 37

Pere Macias dóna un toc
d’atenció als crítics de CDC
i avisa que «tot té un límit»
cias va donar un
■ GIRONA.- La reuAlgun dels
toc d’atenció als
nió celebrada dicrítics i els va adlluns passat per assistents a la reunió
vertir que «en
una vintena de càrde dilluns ha estat
aquestes coses hi
recs municipals de
cridat a capítol
ha límits». Alguns
CDC ha aixecat
dels assistents han
butllofes al partit.
Ahir van comparèixer en roda de estat cridats a capítol, però lluny
premsa el secretari general ad- d’acovardir-se estan preparant
junt, Pere Macias, i el president una nova trobada amb més gent.
intercomarcal, Josep Micaló. Ma- ■ PÀGINA 12
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El Museu del
Joguet repassa
els primers vint
anys de Dalí
■ PÀGINA 4

