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Cara a cara entre els 
candidats a la Garriga 
Jordi Pubill (JxLG)  
i Dolors Castellà (ERC)

El CB Lliçà d’Amunt 
rebla el seu liderat a la 
Copa Catalunya després 
de guanyar el CB Mollet

Tres ‘narcos’ a presó després 
del desmantellament d’un 
punt de venda de cocaïna  
i haixix a Canovelles

(Pàgina 38)(Pàgina 12)(Pàgina 5)
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Xesco Boix en el record
Santa Maria de Palautordera recorda un dels seus veïns més 
il·lustres, el cantautor Xesco Boix, desaparegut el 1984. Veïns 
seguidors i amics del músic l’homenatgen al Festcarrer.

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va tornar a guanyar 
el Gran Premi d’Espanya, el quart de la seva carrera i el ter-
cer consecutiu, i es troba a dos del rècord del Kaiser Michael 
Schumacher. Després de superar al seu company d’equip, 

Valtteri Bottas, també va recuperar a Montmeló el liderat del 
Mundial de fórmula 1. Prop de 88.000 espectadors van seguir 
la cursa d’aquest diumenge al Circuit, que encara està nego-
ciant si continuarà tenint la prova de motor l’any que ve. 

Hamilton torna a regnar al Circuit
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La comarca ha perdut sobretot població d’origen sud-americà (Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 30 a 32 i editorial) El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) encadena tres victòries consecutives a Montmeló

Tot i guanyar 
a casa, el BMG 
s’acomiada de 
jugar a Europa 
l’any que ve

La Generalitat defineix com 
reduirà les cues a l’enllaç 
de la C-17 amb la rotonda 
del Decathlon, a la Vinyota 
de Mollet. Ho farà amb la 
construcció de dos ramals 
directes que evitaran als 
vehicles haver de passar per 
la rotonda i aturar-s’hi.

Dos ramals 
directes per 
reduir trànsit  
a la rotonda  
del Decathlon

(Pàgina 5) (Pàgina 25)
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Sant Ponç a Cànoves
Cànoves i Samalús continua fent créixer la seva Fira-Mercat 
de Sant Ponç, que enguany ha arribat a la 29a edició amb més 
parades i actes paral·lels.

(Pàgina 29)

El nombre d’immigrants al 
Vallès Oriental s’ha reduït 
en un 22% en 10 anys

(Pàgina 39)

(Pàgina 4)

Desconvocada 
la vaga de 
la recollida 
d’escombraries 
a Mollet


