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(Pàgina 6)

Un control 
policial troba 
irregularitats  
a dos locals  
de Granollers

La fi dels peatges farà 
perdre 1,6 milions d’ingrés 
per IBI als ajuntaments
Granollers reclama més control del pas de mercaderies perilloses per la ronda Sud

(Pàgines 2 i 3)

Lliçà de Vall va presentar aquest dis-
sabte els treballs de restauració de 
les pintures de Maties Palau Ferré. 
Les obres es troben exposades a Can 

Coll, coincidint amb el centenari del 
naixement de l’artista i en el marc del 
programa Maig Cultural. A l’acte de 
presentació hi van assistir l’autora de 

la restauració, Anna Vila, i el nebot net 
del pintor, Francesc Marco-Palau. La 
programació de Maig Cultural té les 
migracions com a fil conductor.

Lliçà de Vall restaura pintures de Palau Ferré

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

(Pàgina 18) Una dona observa una de les pintures de Palau Ferré exposades a Can Coll, aquest dissabte

La Mitja 
canvia de 
data i es farà 
el 5 de juny

(Pàgina 25)

Arriba a judici l’assassinat 
d’un guàrdia de seguretat a 
Mollet 17 anys i mig després

(Pàgina 6)

L’Audiència de Barcelona 
jutjarà, a partir d’aquest 
dilluns, el presumpte autor 
de l’assassinat a ganiveta-
des d’un vigilant de segure-
tat comès el dia 18 d’octu-
bre de 2003 al supermercat 
Esclat de Mollet. El crim 
es va cometre durant un 
atracament que van portar 
a terme tres persones, ame-
naçant les caixeres de l’es-
tabliment. Només una va 

poder ser detinguda l’any 
2015, mentre que les altres 
dues no han pogut ser 
localitzades. És un veí del 
Prat de Llobregat que ara 
té 41 anys i que s’enfronta 
a una petició de pena de 28 
anys de presó pels delictes 
d’assassinat amb traïdoria 
i acarnissament, robatori 
amb violència i intimidació 
i robatori d’un vehicle amb 
el qual van fugir.

(Pàgina 5) Regidors i tècnics municipals al passeig Primer d’Octubre

L’Ajuntament de les Fran-
queses ha posat dues piles 
de residus voluminosos a 
Corró d’Avall i Bellavista 
per cridar l’atenció contra 
l’incivisme de les persones 
que els aboquen sense con-
trol al carrer. Són unes 600 
tones anuals, segons fonts 
municipals.

Una pila  
de deixalles 
contra 
l’incivisme a 
les Franqueses

Adjudicada la 
construcció 
del tercer 
carril de 
la C-17 en 
direcció nord

(Pàgina 4)

Els marxants 
del mercat de 
Granollers 
volen tornar 
aviat al centre

(Pàgina 7)

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S


