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Turull, a la presó amb els 
consellers de Puigdemont

(Pàgines 5 a 10 i editorial)

La jutgessa Carmen Lamela 
ha decretat presó incondi-
cional sense fiança per als 
consellers Forn, Turull, Rull, 
Romeva, Mundó, Bassa i 

Borràs (a la fotografia, ahir 
abans d’entrar a l’Audiència 
Nacional de Madrid) i per 
al vicepresident Junqueras 
a propòsit de la causa que 

instrueix contra els membres 
del govern del president 
Puigdemont per rebel·lió, 
sedició i malversació de 
fons públics. Les mostres de 

solidaritat amb el conseller 
Turull, de Parets, s’escampen 
arreu del Vallès. La Porxada 
torna a omplir-se en contra 
de la decisió judicial. 
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Fan caure la 
Creu de Terme 
de Cardedeu 
tot jugant 
Dos nois de 15 i 16 anys i 
veïns de Cardedeu han estat 
denunciats per malmetre la 
Creu de Terme de Cardedeu, 
peça del 1679 catalogada com 
a Bé Cultural d’Interès Local. 
Els adolescents van trencar-
la mentre feien parkour, el 
joc de superar obstacles tot 
saltant i fent tombarelles.

Més de 1.300 vallesans 
esperen plaça pública de 
residència i la demanda 
continua creixent

Tres morts per legionel·la 
a Llinars. Investiguen  
si hi ha cap relació  
amb el brot de Cardedeu 

Retiren un rusc  
de 30 quilos de vespa 
asiàtica i en localitzen 
dos més a Sant Celoni

(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 11) (Pàgina 18)

(Pàgina 25)

La constructora Nadico 
comença obres a l’antiga 
Temoinsa, al polígon Con-

gost de Granollers. Hi cons-
trueix la nova seu de Nexans, 
fabricant de cablejat elèctric.

La nau de Temoinsa recupera l’activitat

(Pàgina 29)

Multitudinàries concentracions de rebuig a la decisió judicial arreu del Vallès Oriental 


