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La patronal catalana 
Foment del Treball inclou 
les millores de capacitat i 
accessibilitat a la C-17 com 
una de les actuacions d’in-
fraestructura imprescindi-
bles per a la competitivitat. 
La llista inclou projectes 
que porten anys sense 
avançar a la comarca.

Foment 
reivindica 
actuacions  
a la C-17

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 17)

Els primers passos del 
govern d’ERC a Lliçà 
de Vall topen amb el 
bloqueig de l’oposició

Una empresa de 
Montmeló recull 
còmics per als infants 
de Sant Joan de Déu

La valenciana Hinojosa 
compra Demco i salva 
més de 100 llocs de 
treball a Cardedeu

(Pàgina 7) (Pàgina 27)

El pacte entre PSC i JxCat 
al Consell Comarcal deixa 
ERC fora del govern
L’acord preveu un repartiment a la presidència entre Francesc Colomé i Emilio Cordero
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Plantats pel diàleg sobre la Ronda Sud
Membres de l’Assemblea Integradora de la Ronda Sud de 
Granollers es van concentrar dimecres davant de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana per denunciar que el govern munici-

pal no està obert al diàleg sobre les seves propostes. Davant 
representants de Primàries, la CUP i els Comuns, els mani-
festants van demanar el compromís dels partits polítics.

(Pàgina 4) Com que l’oficina estava tancada, els manifestants van fer l’acte de protesta a l’exterior

(Pàgina 5)

L’històric establiment de Bigues i Riells Can Presseguer 
tanca les portes després de 97 anys d’activitat. El propietari 
d’aquesta carnisseria, Pere Presseguer, es jubila.
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Adeu a Can Presseguer
El projecte logístic de VGP al polígon de Mango a Lliçà 
d’Amunt ja està comercialitzat. També s’han concretat ope-
racions logístiques a Parets i les Franqueses.

Més expansió logística

(Pàgina 35) (Pàgina 25)

Una veïna de 
Vilamajor en 
estat greu 
per l’impacte 
d’un llamp 
en la 
tempesta  
de dimecres

(Pàgina 10)

Entitats agràries 
reclamen mà 
dura contra les 
ocupacions de 
granges

(Pàgina 11)

Joan Garriga, 
protagonista 
en la 18a 
edició del 
Maratafolk

(Pàgina 33)

Sergi Mingote 
completa un 
nou 8.000, el 
Gasherbrum II

(Pàgina 43)


