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La collita de la mongeta del 
ganxet ha estat una de les 
de més qualitat dels últims 
anys, segons es va comunicar 
en la setena edició de la Fes-
ta de la Mongeta, que es va 
fer diumenge a Llerona.

Bona 
collita de 
mongeta 
del ganxet

(Pàgina 22)
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Salut i els ajuntaments de 
la C-17 treballen per dotar 
l’Hospital de Granollers 
d’un equip de radioteràpia

El Vallès Oriental guanya 
9.000 llocs de treball el 
tercer trimestre per la 
bona temporada estival

Òmnium premia 
l’aportació a la llengua 
catalana del Casal del 
Mestre de Granollers

(Pàgina 6) (Pàgina 17) (Pàgina 18)

La Garriga 
trenca amb la 
constructora del 
parc de bombers

(Pàgina 4)

Disset pobles 
elaboren 
mesures contra 
la contaminació

Oriol Barnet 
és escollit 
cap de colla 
dels Blaus

(Pàgina 21)

ATLL premia 
un treball d’EL 
9 NOU sobre la 
riera de Vallfornès

(Pàgina 11)

La demanda de beques 
menjador creix tot i la 
recuperació econòmica

(Pàgines 2 i 3)La Generalitat ha acceptat dues de cada tres peticions al Vallès Oriental

El Fraikin BM Granollers 
arriba per quart any conse-
cutiu a la fase de grups de la 

copa EHF. Els vallesans van 
ratificar, amb una victòria 
convincent a Hongria, l’accés 

a la segona fase de la com-
petició europea per a la qual 
havia avançat els deures en 

el partit a casa. En la tornada 
contra el Balatonfüredi, l’eli-
minatòria no va perillar.

(Pàgina 23) Els jugadors fan una rotllana per celebrar la victòria obtinguda a Hongria aquest dissabte
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El Fraikin avança a Europa

(Pàgina 5)


