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Marc Candela 
es perfila com a  
futur president 
del Consell 
Comarcal

(Pàgina 7)

Detingut  
a Granollers  
per agredir un 
home amb un 
cop de patinet

(Pàgina 18)

La nova alcaldessa  
de Sant Fost argumenta  
per què no va seguir  
les instruccions del PSC

L’Ajuntament tanca 
una plaça de Llerona 
pels nius que hi han fet 
vespes terrissaires

Els Bombers reforcen els 
equips amb eines manuals, 
però redueixen els auxiliars 
forestals amb vistes a l’estiu

(Pàgina 9)(Pàgina 6)(Pàgines 2 i 3)

L’empresa GDP Recycling assegura que té tots els permisos en regla

Educació 
preveu  
reduir quatre 
grups de P3  
a la comarca  
el proper curs

(Pàgina 4)

Caldes ordena el precinte  
de l’extracció d’àrids  
a la finca de Can Cararac

(Pàgina 5)

Foc per uns petards
Un incendi provocat per uns petards crema para-sols i taules 
a les piscines de Sant Antoni de Vilamajor aquest dimarts. La 
Policia Local ha identificat un menor relacionat amb els fets.

(Pàgina 15) La policia sospita d’un grup d’adolescents

Més tritons en llibertat
Alliberen 136 exemplars de tritó del Montseny en una riera 
del massís. Els animals van néixer en captivitat al Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

(Pàgina 17) Un dels amfibis alliberats al Montseny

Un foc va provocar l’ensorrament de la 
coberta de dues naus al polígon indus-
trial de Can Castells, a Canovelles, 
aquest dijous al matí. Fins a 12 dota-

cions de Bombers van treballar per 
apagar l’incendi, que es va controlar al 
cap d’unes tres hores i que va provocar 
una alta columna de fum negre visi-

ble arreu de l’àrea metropolitana de 
Granollers. Segons fonts municipals, de 
moment es desconeixen les causes de 
l’incendi. 

Incendi a dues naus de Canovelles
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(Pàgina 14) L’incendi va afectar uns magatzems amb productes plàstics entre els carrers Indústria i Juan de la Cierva

Les 200 cartes 
del periodista 
i diplomàtic 
Xammar

(Pàgina 34)


