
Dissabte 2, de febrer

Tarda, a les 17h, al Centre Cívic

Festa per a la mainada amb la
Companyia Mestumacat.

A la mitja part, xocolata i melindros

Diumenge, 3 de febrer

Matí, a les 12.15h,

Missa solemne amb acompanyament musical.

Tarda, a les 16.30h,

Sardanes a la plaça Major

A les 17.30h,

Concert i ball de fi de festa al Centre Cívic.

Els actes de la tarda estaran amenitzats per la

Cobla Orquestra Montgrins.
Entrades a preus populars.

Festa Major de la Candelera
Palau-saverdera
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16 Alt Empordà
comarca

Toro, Maluquer i 
Valdera a l’equip

Insten a pagar les 
exprociacions

EXECUTIVA D’UDC

C-31

Y

Y

nnLa Intercomarcal d’UDC a 
Girona amb Joan Cañada al 
capdavant (substituint Jau-
me Torramadé) compta amb 
tres altempordanesos. Dins 
de l’equip de Cañada hi ha 
el figuerenc Manel Toro que 
serà el coordinador de Sec-
torials; Pere Maluquer, que 
assumeix l’àrea de Relacions 
Institucionals i el rosinc Jo-
sep Valdera que seà coordi-
nador d’Implantació. n

nnLa diputada del PSC Ma-
rina Geli, ha presentat una 
proposta de resolució perquè 
el Parlament insti el Govern 
a fer efectiu, abans que aca-
bi el 2013, el pagament dels 
expedients d’expropiació i 
els seus interessos de demo-
ra als propietaris expropiats 
per la millora de la C-31 entre 
la Tallada i Torroella de Flu-
vià. La situació s’ha agreujat  
perquè Hisenda reclama als 
propietaris la declaració dels 
ingressos no efectius. n

Ampli suport dels empordanesos 
a la Declaració de Sobirania 

Redacció l FIGUERES

POLÍTICA. DESENES DE CONCENTRACIONS CONVOCADES PER L’ANC I L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIAY

Desenes de municipis de l’Alt 
Empordà van participar dime-
cres passat en els actes de suport 
a la Declaració de Sobirania apro-
vada pel Parlament de Catalunya. 
Figueres, Roses, Castelló, La Jon-
quera i la secció local de l’ANC 
(Assemblea Nacional Catalana) 
de Vilajuïga, Pau, Palau-saverde-
ra i Pedret i Marzà van organitzar 
concentracions. Són només al-
guns exemples ja que altres secci-
ons locals de l’ANC de la comarca 
també van aplegar desenes d’al-
tempordanesos que van voler ex-
pressar el seu suport a la declara-
ció de la cambra catalana.

Les concentracions convocades 
per la mateixa ANC i l’Associació 
de Municipis per la Independèn-
cia van tenir lloc a dos quarts de 

nn

vuit del vespre davant dels ajun-
taments. El manifest que es va lle-
gir instava a la societat “a treba-
llar per la independència i arri-
bar a tots els racons del país per tal 
que quan els ciutadans de Catalu-
nya exerceixin el dret a l’autode-
terminació ho facin de forma cla-
ra i inequívoca pel SÍ a la llibertat 
i al futur com a poble”.

Hores abans al Parlament es va 
donar llum verd a la Declaració de 

Sobirania pactada per CiU, ERC i 
ICV-EUiA, en què es proclama el 
dret a decidir del poble de Catalu-
nya i se’l defineix com un “subjec-
te polític i jurídic sobirà”. El text 
va tenir el suport dels tres grups, 
a més d’un diputat de la CUP ( els 
altres dos es van abstenir). El PPC 
i C’s van votar-hi en contra i tam-
bé el PSC, tot i que a les files socia-
listes cinc diputats es van negar a 
exercir el dret de vot. n

Diversos municipis de la 

comarca van organitzar 

concentracions hores 

després que el Parlament  

aprovés el document

INSTA LA SOCIETAT A TREBALLAR 
PER LA INDEPENDÈNCIA I 
ARRIBAR A TOTS ELS RACONS

EL MANIFEST Y

A MUNICIPIS COM FIGUERES, 
CASTELLÓ, ROSES, LA JONQUERA 
O VILAJUÏGA

CONCENTRACIONSY

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado


