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El KH-7 BM Granollers gua-
nya la seva quarta Supercopa 
de Catalunya d’handbol 
consecutiva aquest dimecres 
a Agramunt (l’Urgell). Les 
granollerines es van imposar 
a l’Associació Lleidatana amb 
un contundent 40 a 25. Al 
final del partit, Andrea de 
la Torre va ser escollida com 
la millor portera de la final i 
Kaba Gassama, com a millor 
jugadora.

Reines de 
Supercopa

 (Pàgina 44)

Els 11 pobles  
que més reciclen  
del Vallès representen 
només el 7% del cens

Organitzen una marxa 
reivindicativa  
al Montseny perquè  
el llop torni als boscos

Un conductor fugat 
causa estralls amb la seva 
furgoneta al carrer Major 
de Sant Celoni

(Pàgines 12 i 13) (Pàgina 17) (Pàgina 18)

Més de 2.000 persones a 
Granollers reclamen la lli-
bertat dels presidents de 

l’ANC i Òmnium, empreso-
nats des de dilluns per ordre 
de l’Audiència Nacional. 

Centenars de persones tam-
bé van sortir al carrer i van 
fer sonar cassoles a Sant 

Celoni, Caldes, la Garriga, 
Cardedeu o Sant Antoni de 
Vilamajor, entre altres.

(Pàgines 4 a 10) La Porxada, plena d’espelmes contra la pena de presó dictada als presidents de l’ANC i Òmnium
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Llums per la llibertat de Sànchez i Cuixart

Ferrovial s’instal·la 
al Pla de Llerona
L’empresa construirà una planta de 5.300 metres per al reciclat de plàstics

(Pàgina 3)

Bimbo inverteix 
en la planta  
de Granollers i 
guanya un torn

(Pàgina 30)

(Pàgines 32 a 34)

Mollet recorda 
quan era  
la capital de  
la moto al país

Mostra al Museu 
de Granollers 
amb l’art  
de Manel Clot  

El Museu de 
Granollers 
inaugura 
aquest 
divendres 
al vespre 
l’exposició 
“Utopies 

persistents”, un repàs a les 
adquisicions del museu des 
del 1989 i un homenatge 
al desaparegut crític d’art 
Manel Clot (a la foto) que les 
va fer possibles.

(Pàgina 37)


