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El Fraikin BM Granollers 
aconsegueix una gran victò-
ria per set gols de marge (28-
21) contra el KSE Balaton-
füredi, tercer classificat de 
la lliga hongaresa. A base de 
bona defensa, grans aturades 
de Bombom Almeida i con-
traatacs, els granollerins tre-
pitgen ferm a la Copa EHF.

Al Fraikin 
li prova 
Europa

(Pàgina 23)

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

A punt d’entrar a presó 
l’exgerent de la Vall  
del Tenes condemnat per 
robar a la mancomunitat

Mitja dotzena de vallesans 
tenen opcions d’arribar  
a diputats del Parlament  
a les eleccions del 21-D

Detingut un menor per 
causar aldarulls al Gra  
i lesionar un policia 
local de Granollers

(Pàgina 5) (Pàgina 8) (Pàgina 12)

Caldes arrenca 
les obres per 
unir La Borda  
i el nucli urbà 

(Pàgina 10)

(Pàgina 11)

Testimonis  
de Sant Celoni 
marcats per  
la Guerra Civil

La granollerina 
Pàver creix més 
del 20% ara que 
celebra 50 anys

(Pàgina 17)

Can Bassa 
llueix art a  
la mitgera d’un 
dels seus blocs

(Pàgina 18)

La Roca estrena  
un centre lúdic 
per pilotar drons

(Pàgina 3)

El Dron Parc té dos circuits, un de formació i l’altre de competició, amb 3.000 metres

“Soc i seré sempre calderí”. 
Així de contundent s’ha 
expressat per carta el conse-

ller empresonat Raül Rome-
va a l’acte de suport que 
centenars de calderins van 

dedicar-li aquest diumenge. 
El carrer Font i Boet de Cal-
des ha estat rebatejat com 

a Raül Romeva fins que els 
presos no recuperin la seva 
llibertat.

(Pàgina 9) Pep Gaspar abraça Montse Rueda i Jordi Romeva, pares del conseller, i l’alcalde Jordi Solé
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Al carrer Raül Romeva de Caldes 


