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El director gerent de Renolit Ibèrica
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Renolit porta a Sant
Celoni la producció
d’una planta que
tanca a Bèlgica
(Pàgina 6)

(Pàgina 29) El conjunt monumental del turó de Tagamanent, amb els cingles de Bertí al fons

Els Mossos
tornen a detenir
el presumpte
piròman de Parets
(Pàgina 7)

L’alcalde de Caldes
acusa l’oposició
de fer “joc brut”
en la qüestió del
personal
(Pàgina 13)

RAMON FERRANDIS

Prohibeixen la
manifestació
per la vaga a
Granollers
(Pàgina 21)

Primera entrega
d’una enquesta
ciutadana
sobre la
independència
(Pàgina 25)

Nova restauració a Tagamanent
(Pàgina 41)

(Pàgina 31)

Amma atreu
milers de
persones a
Granollers

rar-ne l’estat de conservació
i donar-lo a conèixer amb
una nova senyalització. Els

treballs són possibles perquè
el conjunt és Bé Cultural
d’Interès Nacional.

Avui amb
10è lliurament de la col·lecció

RAMON FERRANDIS

Bopla, de les
Franqueses,
instal·la
plaques solars i
estalvia un 10%
d’energia

Una aplicació feta
a Caldes servirà
per explicar el
conte del Patufet
arreu del món

i les restes de l’antic castell i
la rectoria, rebrà una inversió
de 280.000 euros per millo-

El conjunt monumental del
turó de Tagamanent, format
per l’església de Santa Maria

1- Mediterráneo (1971)
2 - Fa vint anys que tinc vint anys (1984)
3 - Material sensible (1989)
4 - Com ho fa el vent (1969)
5- Bienaventurados (1987)
6 - Res no és mesquí (1977)
7 - Utopía (1992)
8 - Tal com raja (1980)

per només

8,95

9 - Cansiones (2000)
10 - Nadie es perfecto (1994)
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PROMOCIÓ ESPECIAL GRANOLLERS:

REGAL de:

20€ 50€ 100€
Per 20 g.


Per 50 g.

   

Per 100 g.



GRANOLLERS: c/ Santa Elisabet, 19
Tel. 93 879 25 87

