
La Fira de l’Ascensió de 
Granollers arrenca una 
nova etapa amb canvi a la 
direcció tècnica. Gregori 
Vizcaíno (a la primera foto) 
substitueix Enric Brufau (a 
la segona imatge), que ha 

estat responsable de la mos-
tra multisectoral granolleri-
na els darrers 17 anys. Viz-
caíno s’ha imposat a Brufau 
en el concurs públic que va 
convocar l’Ajuntament per 
a la renovació del càrrec fa 
unes setmanes. El contracte 
del nou director s’ha forma-
litzat fa poc, tot i que la seva 
incorporació no es preveu 
fins al setembre. Vizcaíno 
és un professional amb una 
llarga experiència en el sec-
tor de fires i mercats. 
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El govern de Granollers 
es decanta per la gestió 
indirecta de l’aigua, com 
s’ha fet els últims 50 anys

Els Agents Rurals obren 
diligències penals contra 
un veí de Palautordera per 
destruir sis nius d’orenetes

La natalitat al Vallès 
Oriental cau el 7,8% 
durant l’any passat, amb 
244 naixements menys

(Pàgina 17)(Pàgina 5)(Pàgina 4)

La bici no té edat
Granollers Pedala impulsa una prova pilot de passejos amb 
un tricicle adaptat per a persones de la residència Antònia 
Roura perquè recuperin la sensació d’anar en bici.

(Pàgina 13) Una de les passejades de la prova pilot
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Sant Celoni, la Garriga, Santa 
Eulàlia i l’Ametlla surten del 
confinament nocturn 
Palautordera s’incorpora al grup de 23 municipis del Vallès Oriental amb toc de queda

(Pàgines 10 i 11 i editorial)
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(Pàgines 42 i 43) Cecília Jiménez, Txell Mas i Abril Conesa, sincronistes de clubs vallesans a la selecció espanyola

Els Jocs de Tòquio, a la vallesana

L’edifici del 
Club de Tennis 
Tagamanent  
es convertirà en 
un equipament

(Pàgina 15)

Set esportistes de la comarca competiran a les Olimpíades a partir d’aquest divendres

El Montseny 
alerta que el 
bany a rieres 
posa amfibis 
en perill

(Pàgines 2 i 3)

Carandini 
trasllada la 
producció de 
Martorelles a 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 27)

Una vintena 
de rodatges de 
films, sèries i 
espots a Caldes 
en una dècada

(Pàgina 36)

Festa major  
de Santa Eulàlia

(Pàgina 37)

Baix Montseny
(Pàgines 45 a 48)

La Fira de l’Ascensió 
canvia de director

(Pàgina 31)

Salut adjudica 
les obres del 
nou edifici  
de l’Hospital  
de Granollers

(Pàgina 7)


