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Els veïns  
de Palou, 
més que tips 
dels clients 
del Bora Bora

(Pàgina 6)

El Mercat  
de l’Audiovisual 
alerta sobre l’ús 
dels algorismes 
en continguts

(Pàgines 8 a 10)

Assalten una casa  
de Llerona en ple dia, 
lliguen els amos i els 
roben diners i un vehicle

La planta invasora dels 
aquaris s’ha escampat 
en 11 quilòmetres  
del riu Mogent

ERC insisteix a governar en 
solitari a la Garriga i busca 
coalicions a Cardedeu,  
Lliçà de Vall i la Roca

(Pàgina 19)(Pàgina 18)(Pàgines 2 a 5)

La Sareb construirà 36 habitatges a Can Gili i 48 més al carrer Girona

Doctor Music 
suspèn el seu 
festival al 
Circuit perquè 
no ha venut 
prou entrades

(Pàgina 32)

El ‘banc dolent’ farà 84 pisos en 
dues promocions a Granollers 
que lliurarà a partir del 2023

(Pàgina 7)

Turull: “El diàleg és el camí”
El judici contra els 12 encausats pel Referèndum de l’1-O 
queda vist per sentència. L’exconseller Jordi Turull, de Parets,  
defensa que “el diàleg ha de ser sempre el camí”.

(Pàgina 17 i editorial) Jordi Turull al Tribunal Suprem
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Granollers guanya indústria
El fabricant de components d’automoció Hi-Lex centra a 
Granollers les seves operacions productives a l’Estat i s’instal-
la a l’antic magatzem de Telefònica al polígon de Palou Nord.

(Pàgina 27) Carlos Torralba i Teresa Medina, de Hi-Lex

El Circuit espera superar els 90.000 
espectadors de l’any passat amb el 
Gran Premi de MotoGP que es disputa 
aquest cap de setmana a Montmeló. 

Aquest dimecres a la tarda, la presenta-
ció de la cursa va omplir la Porxada de 
Granollers d’aficionats i famílies que 
van poder compartir amb els granolle-

rins Aleix i Pol Espargaró i altres pilots 
de Moto2 i Moto3 la seva passió pel 
motociclisme. Els germans Espargaró 
confien a fer un bon paper a casa.

La Porxada vibra amb el motociclisme
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(Pàgines 44 i 45) Els pilots Sergio García, Aleix i Pol Espargaró, Àlex Rins, Albert Arenas, Xavi Vierge i Alonso López

Uns 250.000 
clavells, a punt 
per al Corpus 
de la Garriga

(Pàgines 37 a 39)


