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Ruben Morcillo, de la 
Batllòria, a Sant Celoni, va 
morir als 24 anys. En feia 
sis i mig que estava afectat 
per un dany cerebral. El 
2011, mentre baixava 
caminant per la carretera 
GI-552 va ser atropellat per 
una conductora que anava 
beguda.
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Lliçà d’Amunt adjudica tres projectes 
d’agricultura i ramaderia ecològica per 
a les 17 hectàrees de conreu que for-

men la finca de Can Dunyó, propietat 
municipal des del desenvolupament 
del sector de Can Montcau i Can Malé, 

on s’han implantat Mango i Biokit. Els 
camps es dedicaran a farratge per a 
vaques i llúpol per a cervesers.

(Pàgines 2 a 4) Roger Díaz, de Can Quimet Gall, podrà fer crèixer el negoci amb les 17 hectàrees noves de conreu

REPORTATGE
El festival de cinema de 
Canes estrena una pel·lícula 
amb guió de Clara Roquet

TECNOLOGIA
Premi per a Lego Life, 
l’única xarxa social del món 
pensada per als nens

ECONOMIA
Un 15% de les llars està 
per sota del llindar de la 
pobresa tot i tenir feina
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Un referent de la fotografia al setè art
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El granollerí 
El Homrani  
té números per 
ser conseller

(Pàgina 11)

(Pàgina 33)

El gegant del 
cable Nexans 
instal·la la seu 
a Granollers

Els votants de l’escola 
Bellavista-Joan Camps 
trien el nom d’Atenea 
per rebatejar-la

Famílies de l’escola  
de la Torreta reclamen 
una segona línia de P3 
per l’excés de demanda

El síndic investiga si la 
prohibició de fer ‘topless’  
a la piscina de l’Ametlla  
és discriminació de gènere

(Pàgina 6) (Pàgina 8)(Pàgina 7) 

La Federació d’Automobilisme no vol 
que soni ‘Els segadors’ al Circuit 
El Circuit de Montmeló respon que l’himne de Catalunya s’interpreta a la fórmula 1 des del 1991

(Pàgina 50)

Mor el noi  
de la Batllòria 
atropellat fa 
sis anys i mig

(Pàgina 5) Els pares de Rubén Morcillo, a casa seva, amb una foto del jove

Nous conreus ecològics a tocar de Mango


