
FIGUERES
HAILEE SANTANA SANTANA
Filla de Soranyi i Cleidel, 

va néixer el 29 de febrer 

a l’Hospital de Figueres

FIGUERES
GRAU SEVILLA SALIP
Fill de Tony i Sara,

va néixer l’1 de març

a l’Hospital de Figueres

NAIXEMENTS

VILABERTRAN
DOLORS
Moltes felicitats, mama. 

T'estimo molt i desitjo 

que siguis molt feliç!

FELICITACIONS

 El restaurant El Pa Volador de Vila-
tenim ha estat l’escenari del sopar de
retrobament dels exalumnes de la
promoció de 1985 del col·legi Joa-
quim Cusí de Figueres. Nascuts el
1971, van acabar vuitè curs d’EGB
aquell any abans de començar una
nova etapa com a estudiants d’insti-
tut en diferents centres de la ciutat.
Durant el sopar van compartir moltes
anècdotes d’aquells temps.

Figueres Sopar
d’exalumnes del
col·legi Joaquim Cusí

EMPORDÀ

Els alumnes del Centre Escolar Empordà de Roses, Albert Berta i Èric Sa-
nés, de primer de Batxillerat, i Marta Gonzàlez, Mar Vela, Hala Hasmi i Rihab
Benomar, de segon de Batxillerat, han quedat subcampions en la fase local
de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, a la Univer-
sitat de Girona.

Roses Subcampions a la Lliga de Debat

CE EMPORDÀEMPORDÀ

 Les botigues Calçats Roig i Orígens de la Rambla de Figueres van convertir una jornada de rebaixes en un esdeveni-
ment social amb molta repercussió. Amb la crida «Ajuda’ns a buidar el magatzem», els dos establiments van fer net del
seu estoc durant el dissabte 29 de febrer. L’afluència de gent va ser molt gran, tal com mostra la fotografia. «Estem molt
contents perquè, realment, vam buidar el magatzem. La resposta de la gent va ser increïble des de primera hora del
matí», explica Miquel Roig.

Figueres Calçats Roig viu una intensa jornada de buidatge

El fotògraf Roger Lleixà presen-
ta al Centre  d’Octubre de Garri-
gàs l’exposició Senegal: Postals
d’un viatge a l’Àfrica subsaharia-
na. La mostra recull una sèrie
d’instantànies que l’autor va cap-
tar durant un viatge a aquest país
l’estiu de . L’exposició es pot
visitar els dimarts, dimecres i di-
jous de dos quarts de quatre a sis
de la tarda.

REDACCIÓ GARRIGÀS

GARRIGÀS

Roger Lleixà exposa
imatges del Senegal

Sussi Trulls Hospital ha estat la
guanyadora del sorteig del carro
de la compra de supermercats
Mont ser rat corresponent al mes
de febrer. Trulls  va omplir correc-
tament la butlleta amb tots els cu-
pons publicats a la contraportada
del setmanari. En el transcurs dels
pròxims dies, podrà omplir el car -
ro de la compra en un dels establi-

ments Montser rat de Castelló i
Empuriabrava amb un taló bes-
canviable valorat en  euros.
Aquesta promoció conjunta de
Supermercats Montserrat i el SET-
MANARI DE L’ALT EMPORDÀ és oberta
a tots els lectors que hi vulguin par-
ticipar. Només cal col·leccionar els
cupons retallables i enganxar-los
a la butlleta que publiquem cada
primer dimarts de mes.

REDACCIÓ FIGUERES

Sussi Trulls guanya el carro 
de la compra de Montserrat
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