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(Pàgina 35)

El parc  
de Sant Celoni 
tanca 18 hores 
per la manca  
de bombers

(Pàgina 17)

Granollers sanciona l’empresa  
de recollida d’escombraries  
per barrejar l’orgànica i el rebuig
Se li imposa una altra multa per fer servir màquines de la concessió en feines per a un tercer

El Doctor 
Music 
Festival 
es farà al 
Circuit de 
Montmeló

(Pàgina 39)

La PAH arrenca a Granollers la campanya “Viure no és delic-
te” i insisteixen que trobar un habitatge continua sent igual 
de complicat que als pitjors anys dels desnonaments. També 

es queixen que els preus dels lloguers han crescut un 49% en 
cinc anys i que hi ha un sostre de vidre racista que impedeix 
als nouvinguts aspirar a ofertes d’immobiliàries i llogaters. 

“No em volen llogar pis per estrangera”
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(Pàgina 12) Una seixantena de persones de la PAH es van manifestar pel centre de Granollers aquest dimecres
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(Pàgina 45) Els Xics assajant a la pista del Circ Raluy

La colla castellera dels Xics assagen a la pista del Circ Raluy, 
instal·lat aquests dies a Granollers. Forma part del projecte 
municipal per acostar el món del circ a la ciutadania.

Castells al Circ Raluy

Un grup de capital risc, 
nou accionista majoritari 
del fabricant de llums 
Luxiona, a Canovelles

Adrián Ferrer, del CC Mollet,  
i Juanjo Rosal, de Cànoves, 
guanyen la primera Volta  
a Catalunya júnior

Detingut l’empleat d’una 
gestoria de Granollers 
que feia altes falses  
a la Seguretat Social

Quaranta anys després, 
Rafael Ballús, primer alcal-
de de Granollers després 
de la restauració democrà-
tica, recorda en una entre-
vista a EL 9 NOU la greu 
situació en què van trobar 
el consistori el 1979.

Rafael Ballús: 
“El 1979 ens 
vam trobar uns 
Ajuntaments 
esgotats”

(Pàgines 4, 5 i 30)

(Pàgina 50)(Pàgina 37)(Pàgina 19)

La caldereria 
Aguilar y Salas, 
a Llerona,  
cau en concurs 
de creditors

(Pàgina 14)


