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Un home i una dona veïns 
de Barcelona van morir 
aquest diumenge a la tar-
da en la topada entre un 

minibús i un turisme que es 
va produir a l’interior dels 
túnels de Figaró, a la C-17. 
Les víctimes mortals són dos 

dels passatgers del minibús, 
on anaven 21 persones inclo-
ent el conductor. Tornaven 
d’una sortida a la Gleva, a 

Osona. L’accident va provo-
car més de deu quilòmetres 
de retencions en sentit 
Barcelona.

Una historiadora 
analitza les 
cartes del 
bombardeig de 
Granollers

(Pàgina 4)

Més de 10 quilòmetres de retencions
Les víctimes mortals són un home i una dona que viatjaven en el microbús que els havia de tornar a casa

El cadet del 
KH-7 BMG, 
campió 
d’Espanya

(Pàgina 21)

Dos morts en un accident 
entre un microbús i un 
cotxe al túnel de Figaró

Cardedeu no aporta 
diners a Montserrat 
Montero i reclama 
que ho assumeixi la 
Generalitat 
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El cadet del KH-7 BM 
Granollers va aconseguir, 
diumenge, el segon títol de 
campió estatal en una final 
del Campionat d’Espanya 
íntegrament vallesana i juga-
da al Pavelló Nou de la Roca. 
L’equip granollerí va guanyar 
21-40 l’amfitrió, el BM La 
Roca.

Canovelles 
estima que ja 
hi ha menys 
manters al 
mercat
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Eufòria de celebració just després de la victòria
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(Pàgina 10)

Veterans de la Creu Roja
La Creu Roja de Granollers 
va fer un homenatge a les 
persones que fa 45 anys o 

més que col·laboren amb 
l’entitat humanitària en un 
acte que es va fer divendres.
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Stahl confia 
a Parets la 
recerca mundial 
en pell i tèxtil
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