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El pilot de Granollers Enric 
Saurí, de 33 anys, va morir dis-
sabte després de patir una cai-

guda al revolt de final de recta 
durant les 24 Hores de Motoci-
clisme al Circuit de Barcelona-

Catalunya. El món del motor 
va recordar-lo amb un minut 
de silenci i sense cava al podi.

Les entitats de 
Roca Umbert, 
amoïnades  
amb la reforma 
de l’espai

(Pàgina 3)

Podi sense cava
(Pàgines 25 a 27) Multitudinari minut de silenci en record del pilot Enric Saurí (a la foto petita) 

Commoció al Circuit 
per la mort d’un pilot de 
Granollers a les 24 Hores

La Vall del 
Tenes reclama 
que l’exgerent 
condemnat entri  
a la presó

(Pàgina 5 i editorial)

El Gremi 
d’Automoció 
dispara contra 
l’intrusisme

(Pàgina 16)

(Pàgina 17)

Pegenaute fa 40 anys d’escenaris
El guitarrista de Granollers 
Jordi Pegenaute (a l’esquer-
ra) prepara un concert al 

TAG per celebrar els seus 40 
anys de carrera, amb l’artista 
Vicenç Viaplana Ventura.
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Menys zona 
blava per les 
obres al mercat                 
de Sant Carles 

(Pàgina 8)

(Pàgines 22 i 23)

Caldes torna a ‘petar-ho’ 
El foc, l’aigua i la música de 
l’Escaldàrium van tornar a 
fer vibrar milers de persones, 

dissabte a la nit a Caldes. 
Entre 5.000 i 6.000 persones 
van omplir la plaça del Lleó.
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EL 9 NOU         
us convida a un 
assaig del Cor 
Infantil Amics 
de la Unió 

(Pàgina 19)

Exhibició             
dels millors 
atletes júniors de 
l’Estat a les pistes              
de Granollers

(Pàgina 29)


