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El Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda 
Urbana projecta una nova 
connexió entre l’AP-7 i la 
C-35 a la Batllòria, entre 
les actuals sortides de 
Sant Celoni i Hostalric. El 
nou accés buscarà treure 
trànsit a la C-35.

El Ministeri 
vol fer a  
la Batllòria 
una entrada 
nova a l’AP-7

(Pàgina 5)

Detenen 
acusat de 
furt el policia 
de l’Ametlla 
suspès de 
feina i sou

(Pàgina 13)

El Parc del Montnegre porta 
aigua amb camions a gorgs 
per salvar la fauna autòctona
Es tem per la supervivència de barbs de muntanya, bagres i tòtils (Pàgina 8 i editorial)
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(Pagina 6) El radar es troba just abans de l’entrada al túnel del Figaró en direcció Barcelona

El radar nou de la C-17 ja té llum
Ha estat dos anys sense funcionar per la manca de connexió a la xarxa elèctrica

Encasten un cotxe per entrar a robar a la joieria Albert del 
centre de Granollers. Els lladres van endur-se joies i rellot-
ges de l’aparador, però no van poder accedir a la caixa forta.

(Pàgina 15) L’establiment, aquest dimecres al matí
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Encastament a la joieria
L’associació Figaró Memorial retorna a l’església de Sant 
Pere de Vallcàrquera una pintura de sant Llop del segle XVI 
en forma de reproducció fotogràfica a mida real. 

(Pàgina 27) La peça original és a un museu barceloní
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Sant Llop retorna a Figaró

L’Ametlla descarta 
la variant de la carretera 
de Sant Feliu aprofitant 
l’eix d’Onze de Setembre

(Pàgines 2 i 3)

Un italià mor atropellat 
per un camió a Montmeló 
en sortir del seu vehicle 
aturat al voral de l’AP-7

(Pàgina 16)

L’Adif licita la primera 
obra per al cobriment 
de 356 metres de la línia 
de tren R2 a Granollers

(Pàgina 4)

Les calorades 
han fet caure 
la collita 
de cereals un 
30% al Vallès

(Pàgina 26)

L’atur creix a la 
comarca però 
hi ha menys 
desocupats que 
ara fa un any

(Pàgina 23)


