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Llerona 
estrena la 
zona esportiva 
sense el 
capellà

(Pàgina 11)

Adif adjudica 
la supressió  
del pas a nivell 
de Can Terrers 
a la Garriga

Troben a Sant Celoni 
i la Garriga nius d’una 
abella asiàtica invasora
En una sola casa de Sant Celoni s’han localitzat una vintena d’exemplars

(Pàgines 2 i 3)

C
O

A
LC

I

L’empresa de lloguer de 
maquinària Coalci, de la 
Roca, ha impulsat un pro-
jecte per recaptar fons per a 
la recerca contra el càncer. 
La meitat dels ingressos del 
lloguer d’una plataforma 
elevadora, que han pintat 
de color rosa, es destina-
ran a una associació que 
investiga sobre el càncer 
de mama. L’empresa, que 
ha experimentat un ràpid 
creixement des de la seva 
fundació, l’any 2005, té 
previst fer el mateix en les 
dues delegacions que té a 
Olot i Salt (el Gironès). Al 
darrere de la iniciativa, hi 
ha una història de supera-
ció personal d’una de les 
fundadores de l’empresa, 
que pateix la malaltia. Amb 
motiu del Dia Mundial del 
Càncer de Mama, Onco-
vallès va fer una jornada 
solidària a la Porxada amb 
la col·laboració dels Mossos 
en una tallada de cabells 
solidària.

(Pàgina 8) Algunes de les treballadores i treballadors de l’empresa Coalci amb la màquina pintada de color rosa

Una grua 
rosa 
contra  
el càncer

(Pàgina 31)

El Recam Làser CH Cal-
des va sortir derrotat 
de la pista de l’Sporting 
Tomar en el primer partit 
dels setzens de final de 
la Copa CERS per 4 gols a 
2. L’equip confia a poder 
remuntar a la tornada.

Sant Celoni ha viscut amb intensitat la Fira del Bosc en 
el marc de la setena Setmana del Bosc. Josep Maria Cassi, 
empresari forestal, va rebre el premi Bosquerol de l’Any.
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Sant Celoni aposta pel bosc

(Pàgina 22)

Reflexions 
sobre la 
guerra a 
la MAU de 
Granollers

(Pàgina 25)

El Fraikin 
Granollers 
guanya 
el Puente 
Genil (26-27)

Vivace Logística inverteix mig milió d’euros en una nova 
nau de 3.000 metres quadrats a la Roca per fer front a les 
necessitats del creixement previst de la demanda.
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Quarta nau de Vivace a la Roca

(Pàgina 17)

El CH Caldes 
torna de 
Portugal 
amb derrota 
a la CERS

(Pàgina 10)

(Pàgina 21)


