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Un veí de Sant Celoni 
desapareix mentre preparava 
un triatló a la platja de Calella

L’ampliació del complex 
comercial La Roca Village ja 
avança. Divendres, el presi-

dent Artur Mas va posar la pri-
mera pedra d’un projecte que 
portarà a la Roca inversions de 

30 milions d’euros i 300 llocs 
de treball. El grup propietari 
de l’outlet ampliarà en 40 boti-

gues amb l’objectiu de conso-
lidar-se com a referent català 
del turisme de compres.

(Pàgina 3) Desirée M. Boiler posa terra a la primera pedra, davant d’Artur Mas i el conseller Felip Puig, divendres
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La Roca Village arrenca l’ampliació

Els afectats per 
regulacions es 
doblen en un 
any al Vallès

(Pàgina 14)

Risc de 
desnonament 
per a 50 famílies 
de Montornès 
en un any

(Pàgina 5)

Vuit funcionaris 
de Quatre 
Camins, jutjats 
per agressions en 
el motí de 2004

(Pàgina 10)

Homenatge al 

gerent en els 30 

anys de Viver 

de Bell-lloc

(Pàgina 8)

(Pàgina 19)                      

El juvenil del 
BM Granollers, 
campió 
d’Espanya 
El juvenil A del BM Granollers s’ha proclamat 
aquest diumenge a Pamplona campió d’Espanya 
d’handbol. L’equip que ja va obtenir aquest títol 
fa dos anys en categoria cadet ha portat el BM 
Granollers a aconseguir un títol que no guanyava 
des de fa 14 anys. La victòria va arribar a la pròrro-
ga de l’enfrontament contra el Carabanchel. Els jugadors que entrena Sergio Pozo celebren amb eufòria el títol obtingut a Pamplona

Els bombers van abandonar la recerca aquest diumenge, després de tres dies (Pàgina 9)

Pol Espargaró 

retorna al podi 

amb un tercer 

lloc a Jerez

(Pàgina 20)


