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La companyia de Cardedeu 
SiFaNofa estrena la primera 
adaptació teatral del film 
‘Across the Universe’ 

La Porxada acull  
la presentació del 
Gran Premi de MotoGP 
aquest dimecres

Junts per la Garriga 
insisteix a ERC que 
reediti el pacte de govern 
del mandat passat

(Pàgina 33)(Pàgina 19)(Pàgina 6)

Els nois, veïns de Mollet, van atacar els ànecs de coll verd d’una bassa de Can Junyent

El quart Festival del Motor 
de Granollers ha batut 
rècords de públic amb l’as-
sistència d’unes 3.000 per-
sones al parc firal durant 
aquest cap de setmana, 
segons l’organització. La 
combinació d’estands de 
marques i proveïdors amb 
espectacles acrobàtics, com 
el del pilot de freestyle 
Edgar Torronteras, de 
Cardedeu, han convençut 
als aficionats al motor. 

Fórmula 
guanyadora

(Pàgina 27) Unes 3.000 persones van acostar-se a visitar el Festival del Motor al parc firal de Granollers
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Durant el 2018, la recollida 
de mobles i volumino-
sos deixats als carrers de 
Granollers va créixer fins 
als 4.000 serveis. Només 
en un de cada quatre casos 
els usuaris havien seguit 
correctament el protocol de 
recollida.

Dos de cada 
tres abocaments 
de mobles al 
carrer no estan 
autoritzats

(Pàgines 2 i 3) 

Detenen dos clients del  
Bora Bora després de matar 
a cops set ànecs a Palou (Pàgina 11)

El BM Granollers celebra els seus 75 
anys d’història amb un partit d’exhi-
bició entre l’actual equip del Fraikin 
Granollers contra un All-Stars d’exjuga-

dors en actiu en altres clubs. El resultat 
del partit va ser d’empat a 36. Noms 
mítics per als aficionats granollerins 
com Nicklas Grundsten, Davor Cutu-

ra, Marc Cañellas o Gonzalo Pérez de 
Vargas, entre altres, van coincidir a 
definir el BM Granollers com un club 
proper i formador de grans jugadors.

El BM Granollers celebra els 75 anys
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(Pàgines 28 i 29 i editorial) Jugadors i exjugadors, entrenadors i extrenadors del BM Granollers, divendres al Palau

(Pàgina 10)

La policia 
busca quatre 
atracadors 
del BonÀrea 
de Llinars

La comarca 
conserva 
la setena 
posició en 
competitivitat

(Pàgina 15)

El CF Mollet 
UE torna  
a la Primera 
Catalana al 
cap d’un any

(Pàgina 30)


