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Sant Celoni, Canovelles, 
Montmeló i Montseny 
guanyen al jutjat diners 
per a les escoles bressol

Demanen fins a 21 anys de 
presó per als joves del ‘pilla-
pilla’ que assetjaven gais  
a les Franqueses i Granollers

L’empresa Figueras,  
de Lliçà d’Amunt, 
compra la britànica SIS 
i accelera l’expansió

(Pàgina 6) (Pàgina 14) (Pàgina 21)

Ajuntaments del 
Vallès anuncien 
apujades del 
preu de l’aigua

(Pàgines 2 i 3)

Millet, cap  
a casa, amb 9 
anys i 8 mesos 
de presó

(Pàgines 4 i 5)

La discoteca Aigua, 
tancada després 
de caure’n el sostre

(Pàgina 15)

El despreniment a l’establiment nocturn de Canovelles provoca quatre ferits

(Pàgina 13) Primers voluntaris a passar per la presó simulada instal·lada dijous a la Porxada de Granollers
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Centenars de persones es van 
acostar a l’estrena de la pre-
só simbòlica instal·lada a la 
plaça Maluquer i Salvador de 
Granollers per l’ANC, Òmni-
um i el CDR. L’acció, anome-
nada “Un poble empresonat”, 
reclama l’alliberament dels 
presos polítics. Uns 134 
voluntaris passaran per les 
dues cel·les les 24 hores del 
dia fins al proper dimecres, 
24 de gener. A la presenta-
ció, dijous passat al vespre, 
el director Joan Lluís Bozzo 
va llegir un manifest escrit 
pel periodista Vicenç Relats. 
Entre els primers empreso-
nats simbòlics, la cuinera 
Ada Parellada i el pallasso 
Tortell Poltrona.

A presó 
voluntària 
com a 
protesta

Abbi Orti,  
de Cardedeu: 
“Pareu  
de parar-me”   

Una família 
denuncia el 
tracte que la 
policia local 
de Cardedeu 
dedica al 
seu fill 
adoptiu 
Abbi Orti 

després de confondre’l amb 
el violador de Llavaneres. No 
és el primer cop que agents 
aturen el noi. La policia ja ha 
demanat disculpes.

(Pàgina 11)

Bretolada amb excusa feminista
Uns desconeguts trenquen a cops de martell l’aparador d’una 
botiga de llenceria de l’illa de vianants de Granollers. Els 
brètols signen les destrosses en nom l’organització Arran.

(Pàgina 16) Cops de martell a la botiga de Granollers
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El Bibliobús, 20 anys de 
foment de la lectura als 
pobles petits

ECONOMIA
Moneda virtual, bits 
convertits en metall

TECNOLOGIA
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