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(Pàgina 6)

L’exalcalde de la Roca
va fer fora del govern
el regidor Fortí, l’home
fort de Santa Agnès

(Pàgina 18)

Els veïns de les Faldes,
a Sant Pere, alertats
per una nova onada
de robatoris a cases

El Centre Comercial
Sant Jordi, a l’Ametlla,
guanya un nou edifici
d’oficines i negocis

Un nen de Bigues de dos anys,
ferit molt greu en caure a la piscina
El menor està ingressat des de dimecres a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Sant Pau
(Pàgina 13)

(Pàgina 29)

(Pàgina 14) Rull conversa amb l’alcalde de l’Ametlla, Andreu González, durant l’acte de divendres

Rull
exerceix de
conseller
a l’Ametlla
tot i el 155

La victòria
sobre el Sagunt
situa tercer el
BM Granollers
‘L’Esportiu’
BARÇA

Arthur
serà
blaugrana

ESPANYOL

El club pagarà 30 milions d’euros
més 9 en variables al Grêmio
pel migcampista brasiler

BÀSQUET ACB

Una
segona
part de
manual
ESPANYOL
REAL SOCIEDAD
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El Barça passa
per sobre del
Madrid al Palau
Blaugrana (94-72)
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ATLETISME

Ayad Lamdassem
guanya a Mèrida
el seu tercer
campionat
estatal de cros

ATLETISME

HOQUEI SOBRE HERBA

Kenya, amb Anthony
Maritim i Ruth
Chebitok, regna
en la 40a marató
de Barcelona

L’Egara tomba
el Polo en la final
de València (2-1) i
alça el seu dissetè
títol de la copa

El diputat al Parlament Josep
Rull, que va ser conseller de
Territori i Sostenibilitat en
el govern que va ser cessat
per l’aplicació de l’article 155
de la Constitució, va participar en l’acte de la col·locació
de la primera pedra de la
passera per sobre de la C-17
a l’Ametlla aquest divendres. En tot moment va ser
presentat com a conseller de
l’executiu català. L’alcalde,
Andreu González (PDeCAT),
va afirmar que la posada de
la primera pedra era també
“un acte reivindicatiu”. L’esperada passera per sobre de
la C-17 s’estrenarà previsiblement abans de l’estiu. El
cost de l’obra és de 612.000
euros.

(Pàgines 2 i 3) Equips de fórmula 1 s’han allotjat a Granollers durant els últims tests

L’ocupació
turística
creix un
3% a la
comarca

 &RQFHVVLRQDUL2´FLDO-DJXDU
&WUD*UDQROOHUVD(O0DVQRX.P *UDQROOHUV
7HOsolmobil.jaguar.es
GRISELDA ESCRIGAS

L’ocupació als hotels turístics
va créixer el 2,9% l’any passat,
segons dades de la Diputació.
L’informe situa La Roca Village
com a primera destinació
turística a Barcelona.

NOU
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