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Els advocats 
de Granollers 
alerten  
d’un repunt de 
desnonaments

Fiscalia arxiva 
la denúncia 
contra Colomé 
per les multes  
del ‘foto-vermell’    

La Fis-
calia de 
Granollers 
ha arxivat 
la denún-
cia que la 
Plataforma 
d’Afectats 

per les Multes (PAM) va pre-
sentar al juny contra l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc 
Colomé (a la foto), acusant-
lo de prevaricació i malbara-
tament de diners públics. Al 
darrere d’aquest conflicte, hi 
ha el control semafòric ano-
menat foto-vermell.

(Pàgina 15)

Granollers planeja noves 
zones verdes a Primer  
de Maig i la Font Verda

Les prohibicions a la circu-
lació de vehicles en episodis 
d’alerta per contaminació 
s’escampen al Vallès i no 
només afectaran la ciutat de 
Barcelona. Disset municipis 

del Vallès, amb Granollers 
al capdavant, han acordat 
restringir l’accés a les seves 
vies urbanes de tots aquells 
turismes i furgonetes que 
emetin més diòxid de nitro-

gen quan la Generalitat 
declari un episodi d’alta 
contaminació. Per portar-ho 
a terme, els 17 ajuntaments 
s’han compromès a modi-
ficar les seves ordenances 

municipals de circulació i 
han encarregat a les seves 
policies locals que concretin 
com se senyalarà i controla-
rà els conductors quan s’ac-
tivi la mesura.

(Pàgines 2 i 3 i editorial) Restriccions a Granollers (a la foto) i 16 municipis més amb episodis d’alta contaminació 
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Stop als cotxes contaminants

El nou Pla de Mobilitat 2018-2024 fa créixer l’illa de vianants fins al carrer Navarra 

(Pàgina 6)

(Pàgines 4 i 5)

Quatre 
vallesans, 
guardonats  
als Premis 
Butaca de teatre

(Pàgines 48 i 49)

El context polític català no 
canvia el criteri de la mul-
tinacional sueca Sandvik 
Hyperion a l’hora d’invertir 
dos milions d’euros en el nou 
centre d’R+D de Martorelles 
estrenat en públic aquest 
dijous. 

Sandvik 
aposta per  
Martorelles 
i Catalunya

(Pàgina 43)
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La sort somriu 
al Fraikin  
en el sorteig  
de la Copa EHF 
d’handbol

(Pàgina 58)


