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La Roca aprova  
les ordenances fiscals  
en un ple atípic sense 
els grups d’ERC i CiU

Granollers guanya  
els impostos de 1.000 
vehicles més gràcies  
a la sortida de la crisi

Els veïns de Montornès 
alerten de la proliferació 
d’eixams de formigues 
alades al seu municipi

(Pàgina 4) (Pàgina 10) (Pàgina 11)

Detectats dos casos  
de legionel·la  
a Cardedeu 
L’Ajuntament tanca el reg per aspersió i atura la neteja de carrers amb aigua

(Pàgina 11)

Granollers 
supera 56 dies 
el límit màxim 
d’ozó de l’OMS

(Pàgina 5)

(Pàgina 17)

Ducsons, 
derbis i osses 
retornen 
a Mollet

Pol Espargaró 
arriba novè 
a la meta del  
GP d’Austràlia  

A la recta 
final del 
Mundial de 
MotoGP, el 
pilot gra-
nollerí Pol 
Espargaró i 
el seu equip 

del KTM es consoliden en el 
top 10 del pàdoc. A Austràlia, 
Espargaró va aconseguir la 
sisena posició a la graella, la 
millor de la temporada, i va 
arribar a meta en novè lloc.

(Pàgina 25)

El Fraikin BM Granollers 
treu un empat a casa amb 
el Ciudad Encantada (30-
30) amb un cert regust de 
derrota. I és que els homes 
d’Antoni Rama (a la foto) 
van fer una mala gestió del 
final del partit i, en un minut 
i mig, van desaprofitar tres 
gols d’avantatge. 

Al Fraikin 
se li escapa  
un punt 

 (Pàgina 25)

Iniciativa de l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral; l’alcaldessa de Santa Coloma, 
Núria Parlon, i els alcaldes de Terrassa, 
Jordi Ballart, i Castellar, Ignasi Giménez, 
per trobar una sortida de diàleg en el con-
flicte polític entre Catalunya i Espanya. 
Després de rebutjar l’aplicació del 155, 
anunciada pel consell de ministres de 
Mariano Rajoy dissabte passat, els alcaldes 
reclamen al seu partit, el PSC, que “s’hi 
oposi frontalment” i que “no validi en cap 
cas la seva posada en marxa”. També dema-
nen al govern i al Parlament de Catalunya 
que no facin “cap declaració d’independèn-
cia”. Segons els alcaldes, “és imprescindi-
ble aturar el rellotge i asseure’s a parlar”.G
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L’alcalde  
de Granollers 
rebutja el 155 
i vol que el 
PSC s’hi oposi

(Pàgina 3) L’alcalde Josep Mayoral reclama a Rajoy que no apliqui el 155 i a Puigdemont que no faci la DUI


