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La gran manifestació de dis-
sabte a Barcelona per exigir 
l’alliberament dels conse-

llers i els líders sobiranistes 
empresonats va donar també 
protagonisme a les famílies. 

Marta Turull, filla del conse-
ller Jordi Turull, de Parets, 
va llegir el missatge des de la 

presó del seu pare, que dema-
na unitat perquè la divisió és 
“l’esperança de l’Estat”.

Les filles de Jordi Turull, Laura i Marta, a l’esquerra, i la dona del conseller, Blanca Bragulat, segona per la dreta
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Els familiars en primera línia

 (Pàgina 8)

La taula de l’acte del Club de Premsa d’EL 9 NOU, divendres Un moment de l’activitat d’homenatge d’aquest diumenge

La prevenció del radicalisme, en particular el jiha-
disme, a les aules va centrar la taula rodona del 
Club de Premsa d’EL 9 NOU, que es va fer aquest 
divendres a Granollers.

Pegenaute, en primer terme, en el concert al Teatre Auditori
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Aprenent de la història
Alumnes de Batxillerat de l’Institut Baix Montseny 
van fer un homenatge a les víctimes dels camps 
nazis al cementiri de Sant Celoni. És una activitat 
de les Jornades de Memòria Històrica.

 (Pàgina 12)  (Pàgina 17)

Prevenció del radicalisme ‘Pege’ entre amics
El guitarrista de Granollers Jordi Pegenaute va 
celebrar aquest divendres els seus 40 anys de car-
rera envoltat d’una trentena de músics que han 
coincidit amb ell al llarg d’aquesta trajectòria.
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Bóboli dobla les 
vendes en cinc 
anys i factura 
44 milions

(Pàgines 2 i 3)

L’Hospital de 
Granollers col·labora 
en recerques de   
La Marató de TV3

(Pàgina 20)

(Pàgina 15)

Els Xics 
descarreguen 
per primer cop 
el 7 de 8
(Pàgina 29)

El CHP Bigues 
s’estrena a 
Europa amb 
victòria (0-5)

La sequera deixa 
sense aigua pous 
particulars a 
l’Ametlla
(Pàgina 5)

Jordi Terrades 
ocuparà el setè 
lloc a la llista 
del PSC el 21-D
(Pàgina 9)

Turull demana des 
de la presó unitat a 
l’independentisme
Els missatges dels presos commouen els manifestants de dissabte (Pàgina 4)


