
NOU MICRA

Ctra. Masnou - Granollers, Km 15,2

Vine ara i fes

la teva comanda del nou

MICRA al teu concessionari

NISSAN a Granollers.

WWW.SANTIENRIQUE.COM

93 860 18 53

SANTI ENRIQUE

648 678 819
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Dilluns, 24 de juliol de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 1,40 euros, 

Preu de referència d’EL 9 NOU 0,10 euros
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Amb la presència del conse-
ller de Territori, Josep Rull, 
i de l’alcalde de Caldes, Jordi 

Solé, Francesc Sagalés va fer 
una declaració d’intencions 
per al futur. Primer, amb la 

presentació de dos nous ve-
hicles híbrids per afavorir el 
medi ambient i, segon, amb 

el repte d’incorporar la T-Mo-
bilitat, que hauria d’entrar en 
funcionament el 2018. 

La meitat  
dels regidors 
de la comarca, 
a l’Assemblea 
d’Electes

Una llarga història de 375 anys

El PDeCAT 
s’alia amb 
l’oposició perquè 
Vallromanes 
deixi Vallès Visió

(Pàgina 19)

Els voluntaris 
de la subseu 
olímpica de 
Granollers, en 
un pòster

(Pàgines centrals)
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Granollers i Mollet revisen 
les instal·lacions olímpiques 
vint-i-cinc anys després (Pàgina 3 a 16)

(Pàgina 17) (Pàgina 26) Francesc Sagalés parla en l’acte d’aniversari amb la presència dels seus fills, el conseller i l’alcalde

          (Pàgina 18)
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Talls de llum 
que aturen el 
respirador d’una 
dona de Corró 
d’Amunt
Margarita Muntada és una 
dona de 72 anys de Corró 
d’Amunt que té una insu-
ficiència respiratòria i de 
nit necessita un aparell per 
respirar. Si es produeix un 
tall de corrent mentre està 
utilitzant la màquina, no pot 
continuar dormint estirada i 
s’ha de quedar asseguda.

Compromís per 
desdoblar el pont 
de l’estació  
de la Garriga

(Pàgina 21)


