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En un Circuit on queia un 
sol de justícia, 100.000 
espectadors van seguir la 

cursa del Gran Premi d’Espa-
nya de Moto GP, en la qual 
es va imposar Andrea Dovi-

zioso. Els germans Espar-
garó, de Granollers, no van 
tenir la sort de cara. Aleix 

es va haver de retirar per 
problemes tècnics i Pol va 
entrar en dinovena posició.

L’Observatori 
de la Tordera 
detecta una 
millora en l’estat 
ecològic del riu

(Pàgina 7)

La sort no acompanya els germans Espargaró

(Pàgines 25 a 28) El granollerí Aleix Espargaró es retira de la competició per un problema tècnic de la seva moto

Robotseny, la 
festa gran de 
la robòtica del 
Baix Montseny

(Pàgina 13)

Almenys trenta alcaldes 
estan disposats a cedir 
locals per al referèndum

Figaró proposa 
asfaltar fins a 
Puiggraciós per tenir 
una escapatòria en 
cas d’emergència

(Pàgina 9)

La tercera edició del Robot-
seny va tornar a deixar 
empremta dissabte a Sant 
Celoni, i es va consolidar com 
la festa per excel·lència de la 
tecnologia i la robòtica al Baix 
Montseny. El Robotseny Kids 
ha programat els robots per 
superar reptes relacionats amb 
la logística i l’envasament.

L’infantil femení 
del BM La 
Roca, campió 
d’Espanya

(Pàgina 31)
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Joves participants en la tercera edició de Robotseny, dissabte a Sant Celoni

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 17)

Rialles i bon humor a Sant Esteve
Sant Esteve de Palautordera 
ha tornar a fer patent que 
és un poble de referència en 

el món del circ. Ara ha estat 
amb el Festival de Pallasses 
d’arreu del món.
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El Fraikin cau a la 
Copa del Rei, però 
el cadet guanya la 
Minicopa Asobal

(Pàgines 29 i 31)


