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Pedro Sánchez rep a 
la Llagosta un ampli 
suport del PSC del 
Vallès Oriental

(Pàgina 11)

Carreteres arrenca 
les millores a la  
C-17 entre Parets 
i la Garriga

(Pàgina 6)

Homenatge de 
150 motoristes 
al jove mort en 
un accident a 
Sant Fost

         (Pàgina 14)

L’Hospital de Granollers 
doblarà aquest any els 
llits de cures intensives

El conte Més enllà dels 
miralls dels germans Ramon 
i Jordi Daví ha estat un dels 

llibres més venuts a la parada 
d’autors comarcals de la Por-
xada. La literatura infantil 

va tenir protagonisme en un 
cap de setmana radiant, amb 
carrers plens. Com a la resta 

del país, els de Xavier Bosch 
o Pilar Rahola han estat els 
llibres generals més venuts.
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Els contes infantils manen en un Sant Jordi radiant

(Pàgines 20 i 21) La literatura infantil ha tingut protagonisme aquest Sant Jordi, en especial entre els llibres locals

Els jutges 
reclamen un 10è 
jutjat de primera 
instància a 
Granollers

(Pàgina 3)

(Pàgina 16)

Salvador Romano
Missioner

Uns 150 motoristes van 
participar diumenge en una 
concentració en record del 
jove de 24 anys que la tarda 
de Divendres Sant va morir 
quan la seva moto va topar 
contra un cotxe a la carretera 
B-500 a Sant Fost. Els con-
centrats van posar flors a la 
cruïlla de l’accident.
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Algunes de les motos a l’arribada al punt on es va produir l’accident

Un projecte del centre implica els familiars en la cura dels ingressats a l’UCI (Pàgines 4 i 5)


