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Allau d’ajuntaments de 
la comarca que, ara, faran 
pagar per carregar bateries 
a les seves electrolineres

(Pàgines 2 i 3)

Un policia local engega 
un tret intimidatori per 
espantar un senglar que 
el volia atacar a Granollers

(Pàgina 18) 

Agbar ha obtingut 
la millor puntuació en el 
concurs per a l’adjudicació 
de l’aigua de Granollers

(Pàgina 9)

Pilarín signa 
un gran mural 
a Canovelles

(Pàgina 35)

Territori licita 
el tercer carril 
de la C-35 
de Sant Celoni 
a Riells 

(Pàgina 6)

El Departament de Ter-
ritori de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Granollers 
instal·len la senyalització 
que prohibeix els camions 
pel tram urbà de la ronda 
Sud, entre el pont del riu 
Congost i la rotonda amb el 
carrer Esteve Terrades.

Prohibit 
el pas de 
camions 
a la ronda 
Sud 
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La Generalitat veta 
els vehicles pesants 
a la trama urbana 
de Granollers

(Pàgina 5) Operaris modificaven aquest dijous el pòrtic d’una de les entrades a Granollers

Amazon tanca el magatzem 
de Martorelles i deixa en l’aire el 
futur d’almenys 800 treballadors
L’Ajuntament i Segro, propietària de la nau, ja estan buscant un nou inquilí per als 34.000m2 alliberats

(Pàgina 29 i editorial)

La Fundació Educat, que acull unes 60 persones d’Ucraïna a 
la Garriga, lamenta la manca de suport de l’Estat i la Genera-
litat per cobrir les despeses de la casa d’acollida del poble.

(Pàgines 10 i 11) Ucraïnesos a la casa de la Garriga 
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Refugiats oblidats
Els arqueòlegs troben una torre defensiva dels íbers des-
prés de dos mesos d’excavacions al conjunt del turó de Cas-
tellruf, a Santa Maria de Martorelles.

(Pàgina 33) Vista aèria del jaciment de Castellruf
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Descoberta una torre ibèrica

Podem Mollet 
es queixa que 
els Comuns els 
bandegen de la 
llista electoral

(Pàgina 16)

La Superlliga 
allunya els 
clubs vallesans 
de la Tercera 
Divisió

(Pàgina 41)


