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Gertrudis estrenarà cançons 
al Mercat de Música de 
Vic, on actuen també Joan 
Garriga i The Crab Apples

El granollerí Pol Espargaró 
acaba setè al circuit de 
Misano en la seva millor 
actuació fins ara a MotoGP

Els bombers rescaten  
a Parets un home de 82 
anys que no podia sortir 
d’un pou de casa seva

(Pàgina 32)(Pàgina 19)(Pàgina 9)

Comencen  
les obres de 
les passeres 
de la C-35  
a Sant Celoni

(Pàgina 11)

Les entitats 
ciclistes 
reclamen 
connexions 
interurbanes 
més segures

(Pàgina 8 i editorial)

Dolça temporada turística
El Gremi d’Hostaleria i l’associació Hotels Vallès Oriental van 
registrar unes xifres d’ocupació hotelera superiors a les de 
l’any passat durant els passats mesos de juliol i agost.

(Pàgines 2 i 3) Menjador del Termes Victòria de Caldes
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Desarticulada una banda que 
va marcar desenes de pisos 
a la Garriga per robar-hi

Bosco, el gos de la Policia Local de Granollers incorporat al 
cos ara fa uns dos mesos, ha permès aixecar unes 70 actes 
administratives per tinença o consum de drogues a la via 

pública. A dos dispositius de seguretat a l’entorn de l’estació 
de Granollers-Centre per controlar l’arribada de clients del 
Bora Bora, el gos va detectar-ne una vintena de casos.

(Pàgines 4 i 5) El agents de barri Carme i Jaume amb en Bosco, el gos de la Policia Local de Granollers
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Posaven cola entre la porta i el marc per comprovar si hi trobarien gent (Pàgina 9)

Més actes per tinença de drogues gràcies a Bosco

Reforç per al Fraikin
El Fraikin Granollers incorpora el serbi Drasko Nenadic per 
cobrir la baixa d’Antonio García. Divendres passat al Palau, 
l’equip no va passar de l’empat contra el BM Nava (25-25).

(Pàgina 26) Josep Pujadas i Drasko Nenadic

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Moderació  
en el preu  
de les naus al 
Vallès Oriental

(Pàgina 15)

Sant Celoni 
recupera 
el pintor 
Francesc 
Guinart

(Pàgina 17)

(Pàgines 22 a 24)

Final de 
l’estiu festiu a 
Corró d’Avall 
Martorelles, 
Montornès  
i Sant Feliu


