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El BM La Roca ha estat el club 
vallesà que ha sumat més vic-
tòries a la Granollers Cup, que 

ha aplegat 5.000 jugadors de 
350 equips d’una vintena de 
països. El BM La Roca va gua-

nyar en infantil masculí i juve-
nil femení i el BM Granollers 
en juvenil masculí. Van ser 

tres victòries vallesanes en el 
torneig referent de l’handbol 
base al sud d’Europa.

Granollers és 
a punt de rebre 
les primeres 
10 persones 
refugiades

(Pàgina 5)

Tres victòries vallesanes a la Granollers Cup

(Pàgines 24 a 27) Les jugadores del juvenil femení del BM La Roca celebren la victòria, aquest diumenge

Vint-i-cinc multes 
diàries al radar      
de la C-17 a Parets

Burger King 
avança les obres del 
segon restaurant 
de la cadena a 
Granollers

(Pàgina 7)

Primera entrega 
dels relats 
d’estiu. Avui 
‘Cada terra fa  
sa guerra’

(Pàgines 18 i 19)
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(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 12)

El govern de 
Lliçà d’Amunt 
vol reprovar un 
regidor del PP

(Pàgina 11)

Una gata de Perpinyà apareix a la Roca
La Bella, una gata que va des-
aparèixer prop de Perpinyà, 
ha estat trobada mig any més 

tard a 186 quilòmetres de 
casa, a la Roca. Els amos la van 
recollir diumenge a Cardedeu.
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(Pàgina 14)

Porta tindrà una sola botiga
Porta concentrarà l’activitat 
en una sola botiga de moda 
masculina. A la primera 

botiga que la família va obrir 
a Granollers fa 50 anys s’hi 
vendran ara fruits secs.
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El rector de 
Sant Vicenç de 
Mollet deixarà la 
parròquia després 
de nou anys

(Pàgina 9)

Firmes a l’escola 
bressol municipal 
de Sant Celoni 
perquè hi instal·lin 
aire condicionat

(Pàgina 8)


