
ESCUCHA.
SON TUS GANAS
DE VIVIR

SKODA KAROQ,
ahora tuyo desde 180€/mes.

CRTA N152A, KM 25,5, 08403 
GRANOLLERS, BARCELONA

93 879 19 98

GRALLA MOTORS
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El pilot Aurelio Martínez mor en un 
accident a les 24 Hores de motociclisme

Els mateixos universitaris 
dels anys 60 tornen a escena 
la sarsuela ‘La corte de 
Faraón’ mig segle després

El pirotècnic de Lliçà 
d’Amunt Manuel Osuna 
debuta al concurs de 
focs dels Sanfermines

Uns lladres entren  
a robar dos cops en 48 
hores al bar de Roca 
Umbert de Granollers

(Pàgina 23)(Pàgina 17)(Pàgina 9)
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(Pàgines 2 i 3) Àrea de recollida selectiva de la plaça de la Corona de Granollers, una de les que es preveu ampliar

Els contenidors de recollida de paper 
i cartró i els d’envasos lleugers aparei-
xen desbordats a l’àrea de Granollers 
les darreres setmanes. L’empresa Ser-

veis Ambientals del Vallès Oriental 
(SAVOSA) admet aquests episodis, 
però insisteix també que la recollida 
de paper ha crescut un 56% durant el 

primer semestre de l’any. La Federació 
d’Associacions de Veïns de Granollers 
reclama una reunió amb l’Ajuntament 
per tractar de posar-hi remei.

Contenidors desbordats

L’Ajuntament de la Roca 
ha detectat el robatori 
d’una vintena de tapes de 
clavegueres i del servei 
d’aigües al Pla de les Hor-
tes, Valldoriolf i Can Jorn.

Robades 
una vintena 
de tapes de 
claveguera 
a la Roca

(Pàgina 5)

Proa compra Gallo
El fons Proa Capital és l’oferta triada pels germans Espona 
Massana, fins ara propietaris de la granollerina Pastas Gallo. 
La venda es concretarà en uns 200 milions d’euros.

(Pàgina 15) La planta de Gallo a Granollers

Una moto amb una fallada mecànica i sense pilot va impactar contra la víctima als entrenaments (Pàgines 30 i 31)

El patinador 
Pau Garcia 
revalida títol, 
als World 
Roller Games

(Pàgines 26 a 28)

Els Mossos fan 
servir una Taser 
per reduir  
un home amb 
una destral  
a Canovelles

(Pàgina 9)
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