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Els Blaus guanyen 
després de tres anys
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Els Blaus, que han introduït nous grups festius, han trencat tres anys d’hegemonia blanca en aquesta festa major

El mercat ideat per la colla blava sedueix, tot i la victòria blanca en les proves puntuables

(Pàgines 3 a 18)

La colla dels Blaus ha trencat tres 
anys d’hegemonia blanca i s’ha pro-
clamat guanyadora de la festa major 

de Granollers de 2017. La seva pro-
posta al voltant del mercat de proxi-
mitat ha seduït el jurat, que també ha 

valorat la introducció de nous grups 
als actes de la festa major. Els Blancs 
havien aconseguit més victòries en 

les colles puntuables. Més enllà de la 
victòria, la festa ha tornat a omplir 
els carrers de la ciutat.

Joves de Lliçà de Vall 
lideren un projecte europeu 
de suport als refugiats

Cinc talls d’aigua en tres 
mesos en un carrer de la 
Font Verda de Granollers

Ventura Medical exporta 
a Colòmbia una innovació 
en el camp quirúrgic

(Pàgina 20) (Pàgina 23) (Pàgina 26)

(Pàgines 32 i 33)
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L’equip 41 Team, impulsat 
per Aleix Espargaró –que no 
va córrer a la prova–, va gua-

nyar les 24 Hores de la Vall 
del Tenes, que encara seduei-
xen el públic, 38 anys després.

El 41 Team guanya les 24 Hores

(Pàgina 25)
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Una quinzena de persones van 
fer una acció simbòlica aquest 
diumenge a Ca l’Arenys, a 

l’Ametlla, per reclamar que la 
normativa permeti fer topless 
a la piscina.

Un ‘topless’ simulat a la piscina

Una tarifa 
plana a l’AP-7 
trauria 6.000 
vehicles diaris 
de la C-35

(Pàgina 19)

El govern català estima que el 
trànsit a la C-35, a l’alçada de 
Llinars, es reduiria un 28% 
(6.000 vehicles al dia menys) 
si s’eliminessin les barreres 
de peatge a l’AP-7. La Gene-
ralitat proposa substituir els 
peatges per una tarifa plana, 
coneguda com a vinyeta.


