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Barat Alte ja té el vistiplau 
de Bosch per comprar  
la planta de Lliçà d’Amunt
La proposta de la firma francesa és la que té més suport de la plantilla

(Pàgina 28)

(Pàgines 2 i 3)

La Diputació 
endarrereix la 
reobertura de 
Sant Miquel 
del Fai fins 
a la tardor

(Pàgines 8 i 9)

Baix Montseny
(Pàgines 45 a 48)

Festa major  
de Lliçà de Vall

(Pàgina 45)

Festa major  
de Bigues

(Pàgines 43 i 44)

El TSJC demana 
un nou jutjat de primera 
instància al partit 
judicial de Granollers

Intermas Nets, fabricant  
de Llinars de malles  
per a l’alimentació, torna  
a mans del capital risc

Vallromanes posa a la 
venda vuit parcel·les de 
propietat municipal per un 
valor inicial d’1,1 milions

(Pàgina 29)(Pàgina 6 i editorial) (Pàgina 10)

La Mongia, de Sant Pere de Vilamajor, acull una exposició 
amb imatges recreades al Pla de la Calma del capitosaure, 
un rèptil que habitava el Montseny fa 240 milions d’anys.

(Pàgina 17) Una de les imatges de la mostra
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Propostes de la granollerina Ceràmica Cumella brillen 
arreu: al Caixafòrum de València, a botigues de Loewe, al 
Museu del Disseny de Barcelona i a la Sagrada Família.

(Pàgines 32 i 33) El Caixafòrum de València 
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El capitosaure treu el nas Esclat de Cumella arreu

Desmantellen 
plantacions 
de marihuana 
a Granollers i 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 19)
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(Pàgines 4 i 5) La sessió informativa sobre el porta a porta a Cardedeu va aplegar unes 300 persones a la Tèxtil Rase

Cardedeu enfila la recta 
final per a la implantació 
de la recollida d’escombra-
ries porta a porta. A partir 
d’aquest proper 15 de juli-
ol, la vila, amb uns 18.700 
habitants, es convertirà 
en el municipi català més 
poblat on es fa servir el 
porta a porta arreu de la 
població. La primera de les 
sessions informatives per 
explicar els detalls del canvi 
d’hàbits amb les escombra-
ries va aplegar unes 300 
persones a la Tèxtil Rase 
aquest dilluns a la tarda.

El porta 
a porta 
s’acosta a 
Cardedeu

Sant Joan amb 
restriccions a 
la pirotècnia i 
les fogueres pel 
risc d’incendis


