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L’empresa energètica 
Estabanell construeix un 
nou edifici a Granollers en 
què mostrarà els avenços 
ambientals. L’estrena serà 
abans d’acabar l’any.
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(Pàgina 22) L’edifici s’està construint al carrer Ponent de Granollers
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(Pàgina 10) Una família a Can Bordoi, de Vilamajor

Granges obertes
Una desena d’explotacions agràries han participat el cap de 
setmana en el Benvinguts a Pagès, una experiència que vol 
acostar la realitat del camp als habitants de les ciutats.
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Granollers 
allunya el 
fum del tabac 
d’escoles  
i parcs

(Pàgina 8)

Montornès 
desallotja pisos 
amb connexions 
irregulars  
a la llum

(Pàgina 13)

Raül Valentín (CanVi) serà el nou alcalde, gràcies al pacte amb PUSA

Un grup independent tornarà  
a tenir l’alcaldia de Sant Antoni 
de Vilamajor 24 anys després (Pàgina 7)

El bon temps ha estat un factor positiu 
per a la Fira de l’Ascensió, tot i que 
ha empès els visitants a passar per la 
mostra avançada la tarda. Les novetats 

que es presentaven aquest any han 
tingut bona acollida, tot i que alguns 
expositors del Mercat de Creadors 
haurien preferit més predisposició del 

públic per comprar. La majoria d’espais 
tradicionals han pogut tenir afluències 
remarcables de públic. Granollers tam-
bé va viure actes festius al centre.

El bon temps acompanya la Fira 
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(Pàgines 2 a 6) La zona d’exhibició d’animals va tornar a ser un reclam per al públic més familiar

(Pàgina 14)

Troben un 
niu de vespa 
velutina dins 
un casc a 
Sant Pere

El CF Mollet 
UE fa un pas 
per l’ascens 
a Primera 
Catalana

(Pàgina 31)


