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Les instal·lacions que 
durant més de 50 anys 
havia ocupat el fabricant de 
Nocilla a Montmeló es tro-
ben en procés d’enderroc. 
Al solar d’11.000 metres, 
Idilia Foods projecta aixe-
car unes noves naus per 
dedicar-les a la logística de 
mercaderies.

Enderroquen 
la nau de 
Starlux per 
destinar-la  
a logística

Detenen  
un menor per 
fer tocaments 
a dones que 
passejaven

(Pàgina 20)

Animalistes 
reclamen que 
es confisquin 
els cavalls d’un 
veí de Figaró

(Pàgina 15)

Un altre 
detingut, ara 
a Caldes, per 
una protesta 
al TSJC

(Pàgina 13)
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A les 02.00h
seran les

03.00h

Aquest diumenge

(Pàgina 27) Treballs d’enderroc als espais que havia ocupat el fabricant de Nocilla (Pàgina 37)

Mor Amador 
Galí, rajoler 
històric  
dels Blancs

Doctor Music renuncia a 
Escalarre i es planteja fer 
el seu festival a Montmeló
Els promotors negocien amb el Circuit per celebrar-hi l’esdeveniment (Pàgines 2 i 3)

Educació 
ofereix només 
un grup de P3 
a Cal Músic  
de Mollet

(Pàgina 5)

Aigua del 
Montseny,  
a Sant Esteve, 
al límit del 
tancament

(Pàgina 29)

La Generalitat estudia la viabilitat de limitar la velocitat 
màxima de les carreteres C-17 i C-33 i l’autopista AP-7 en 
diversos trams que passen per vuit municipis de la comarca 

quan es registrin episodis de contaminació per diòxid de 
nitrogen. És tracta de l’única concreció de la segona Cimera 
de la Qualitat de l’Aire celebrada aquest dilluns a Barcelona. 

Límits de velocitat per reduir la contaminació
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(Pàgina 19) Granollers reclama que s’actuï també quan hi hagi episodis de contaminació per partícules PM10 


