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Ecologistes en Acció 
denuncia la situació de 
contaminació a la comarca 
i insisteix que Granollers i 
Mollet registren excessos 
de partícules PM10.

El Vallès 
Oriental 
supera  
els límits de 
contaminació 
de l’OMS

(Pàgina 4)

El fabricant d’envasos  
EDV Packaging, de Llinars, 
inverteix 2,5 milions d’euros  
per créixer en nous mercats

Uns ornitòlegs troben 
orenetes cua-rogenques 
a Sant Celoni, uns ocells 
inèdits al Vallès Oriental

Les obres per a la 
millora de la rotonda de 
la C-59 de Palau a Caldes 
començaran al setembre

(Pàgina 46)(Pàgina 25)(Pàgina 7)

Una quinzena de petits focs posen en alerta d’incendis el Vallès Oriental

Una dotzena de municipis 
obren de franc les piscines 
per suportar la calorada

(Pàgines 2 a 4)
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(Pàgines 35 a 39) La cerimònia inaugural de la Granollers Cup aquest dimecres a la Porxada amb les equipacions de clubs d’arreu del món

Instàncies als 
ajuntaments 
per garantir 
el dret  
al padró dels 
immigrants

(Pàgina 5)

La Granollers Cup supera les seves 
dues dècades d’existència amb 324 
equips participants i uns 4.900 juga-
dors procedents de 13 països. Des 

d’aquest dimecres i fins a les finals 
de diumenge al Palau d’Esports, 
Granollers, Canovelles, Cardedeu, 
les Franqueses, la Roca i Vilanova 

del Vallès acolliran els partits de 
la competició d’handbol base més 
important del sud d’Europa. Norue-
ga, amb 42 equips, ha tornat a ser el 

país que més confia en la Cup. L’ona-
da de calor ha obligat a traslladar els 
partits que s’havien de disputar a 
l’exterior a pistes cobertes. 

Tots els colors de l’handbol, a la Granollers Cup
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El Casino va a terra
L’Ajuntament de Cardedeu inicia els treballs d’enderroc de 
l’antic Casino. L’espai s’adequarà de moment com a aparca-
ment de vehicles fins que no s’hi facin pisos per a gent gran.

(Pàgina 6) Operaris al sostre del Casino de Cardedeu


