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L’atur d’octubre 
creix el triple 
que l’any passat

(Pàgina 16)

Els empresonaments dictats 
per l’AN tornen a encendre 
les protestes independen-

tistes al Vallès. Divendres 
passat, la Porxada va tornar 
a omplir-se i unes 300 per-

sones a Parets van mostrar 
el seu escalf a la família del 
conseller Turull. Ahir diu-

menge, gent de Cardedeu, la 
Roca i Llinars van tallar els 
accessos a La Roca Village.

(Pàgines 6 a 8) La Porxada va tornar a omplir-se contra l’empresonament d’independentistes divendres passat
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Indignació pels presos polítics

 (Pàgines 2 i 3)

Els granollerins Almiñana i Egea, casats per segon cop Estat del cotxe després de l’impacte a la carretera de Gallifa

Els matrimonis al Vallès Oriental han crescut el 
8% en només un any. Es tracta d’una xifra que més 
que duplica la mitjana catalana, del 3,8%. Les ceri-
mònies catòliques continuen a la baixa.

La festa medieval canvia de dates del juliol al novembre
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Xoc mortal a Sant Feliu
Teresa Oller, de 85 anys i veïna de Caldes, va per-
dre la vida divendres passat quan el seu vehicle va 
sortir de la via i va topar contra un dels plataners 
de la carretera de Gallifa, a Sant Feliu de Codines.

 (Pàgina 12)  (Pàgines 20 i 21)

Visca els nuvis! Espectacular Vilamagore
Uns 300 voluntaris tornen a fer possible la festa 
medieval de Vilamagore, a Sant Pere de Vilamajor. 
El nombrós públic gaudeix de dos dies de represen-
tacions amb la recreació de 1.000 anys enrere.
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Victòria  
per la mínima 
del Fraikin  
BM Granollers 

(Pàgina 5)

Torna a obrir 
el golf  
de Rosanes,  
a la Garriga 

(Pàgina 29)

(Pàgina 24)

El jugador 
del CB Lliçà 
d’Amunt 
Andrew 
McCarthy 
porta el 
seu equip a 
la victòria 

contra l’Artés (66-73) i obté 
una valoració de 46, amb 31 
punts, 5 taps i 19 rebots.

Els números 
estratosfèrics  
de l’americà  
del CB Lliçà


