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Nou col·lapse al
Montseny per
l’excés de visitants
atrets per la neu

PERIÒDIC
INDEPENDENT
DEL VALLÈS
ORIENTAL
648 678 819

Aldi farà un supermercat
al bloc d’oficines inacabat
de la ronda de Granollers
L’edifici s’enderrocarà després de nou anys d’obres aturades per la crisi

(Pàgina 3)

(Pàgina 5)
(Pàgines 20 a 33) La comparsa ‘No cumpleaños’ de l’Hogar Extremeño de Granollers va participar en la rua de diumenge
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Granollers
retira els llaços
grocs penjats
per la Mitja
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Els blanc-i-blaus només van
rematar dos cops a porteria, però
Diego López va estar immens
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Bones sensacions
en el retorn
de Pesic al Palau
(90-58)
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JOCS D’HIVERN BIATLÓ

Fourcade erra el
primer tret a Corea
Queda vuitè en els 10 km esprint, prova
en què aspirava a la seva primera medalla

ATLETISME MITJA MARATÓ

Wasihun
guanya a
Barcelona
amb rècord
inclòs

ATLETISME CROS

Zarhouni
i Montse Mas,
campions de
Catalunya a
Mollerussa

(Pàgina 4)

Propostes de mobilitat,
medi ambient i millores
als parcs, al pressupost
participatiu de Granollers

(Pàgina 6)

La República de la Disbauxa
ha pres els carrers de gairebé totes les poblacions de
la comarca aquest cap de
setmana. Sense deixar de
banda les referències a la
situació política actual, els
milers de participants en
desenes de rues van fer volar
la imaginació per lluir en
les rues. Granollers va tenir
una de les desfilades amb
més comparses, 27 en total,
però els carrers es van omplir
de persones disfressades
arreu: a Mollet, a l’Ametlla,
a Montmeló, a la Garriga o a
Lliçà d’Amunt. A poblacions
com Sant Celoni, Llinars,
Montmeló, l’Ametlla o Sant
Esteve, el Carnaval també va
permetre reviure la tradició
del ball de gitanes.

(Pàgina 17)

Troben 9,5 quilos de
marihuana a l’Ametlla
perquè el cotxe del detingut
no havia passat l’ITV

La coincidència amb
Carnaval afecta l’assistència
a l’11a edició de la fira
Bodamarket a Granollers

(Pàgines 34 i 35) Adrià Figueras, màxim anotador, intenta un tir en el partit de dissabte
NOU RANGE ROVER VELAR

Debut amb
empat del
Fraikin a les
fases de l’EHF
El Fraikin BM Granollers
va obtenir un empat en la
visita al Chambery francès
en el debut de la fase de
grups de la Copa EHF. El
30-30 és bon resultat per les
dificultats de puntuar fora en
competició europea, però que
deixa un regust agredolç per
l’avantatge visitant al descans.

NO NECESSITA PRESENTACIÓ


Concessionari Oficial Land Rover
solmobil.landrover.es

GRANOLLERS
Ctra. Granollers a El Masnou km.15
Tel. 93 861 48 99

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

