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Amb L’Esportiu

Dilluns, 29 de gener de 2018

L’Esportiu
TENNIS OBERT D’AUSTRÀLIA

La llegenda
de Federer
continua

ESPANYOL

Derrota Cilic en cinc sets i ja suma
sis títols a Austràlia i vint corones
de Grand Slam amb 36 anys

Els errors
en
defensa
es paguen
LEGANÉS
ESPANYOL

3
2

BÀSQUET ACB

El Barça agafa
aire contra
la Penya en
un derbi sense
emoció (91-71)

0,5
DILLUNS, 29 DE GENER DEL 2018 · www.lesportiudecatalunya.cat · @lesportiucat · ANY 17. NÚM. 5808

EUROS

2-1

PERIÒDIC
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L’endeutament dels
ajuntaments cau
un 10% en un any

REUTERS

(Pàgina 3)

HANDBOL

Ribera porta la selecció
espanyola al tron europeu
L’equip, amb Balaguer d’estilet en atac i un gran Sterbik,
atropella Suècia en una gran segona part (29-23)

RUGBI COPA

El Barça i
la Santboiana,
el campió,
queden eliminats
en les semifinals

(Pàgina 9)

Figaró, Montseny i Mollet són els municipis amb més deute per habitant
(Pàgines 4 i 5) Pepita Valls, cunyada de Josep Pibernat, petoneja la pedra en presència de l’artista Günter Demnig

Fites contra
l’oblit de
les víctimes
dels nazis

Partal i Sáez
debaten a Caldes
sobre el futur
de la premsa
(Pàgina 26)

GRISELDA ESCRIGAS

Victòria de
l’EC Granollers
després de sis
partits
(Pàgina 6)

(Pàgina 11)

Vilamajor serà la
primera població
vallesana a dedicar una
plaça a l’1 d’octubre
(Pàgina 24)

Granollers va fer un acte en
honor dels set veïns de la
ciutat que van ser deportats
a camps nazis. Davant de les
cases on van viure les set
víctimes es van posar unes
plaques on apareixen els seus
noms, la data de naixement i
la data en què s’ha documentat que van ser assassinats. La
iniciativa forma part del projecte Stolpersteine (‘pedres
que ensopeguen’) que l’artista alemany Günter Demnig,
present a l’acte, va començar
fa 25 anys. Núria Sala, l’estudiant que amb el seu treball
de recerca de Batxillerat
va recuperar la memòria
dels deportats, va dir que el
record és també una lluita
contra el franquisme.

(Pàgina 17)

La constructora comença
les obres per urbanitzar el
tram central del túnel del
ferrocarril a Montmeló

(Pàgina 5) Les novetats es van presentar diumenge

Class-Plastic incorpora
aquest dimecres
treballadors de l’antiga
Valeo de Martorelles

(Pàgina 21) Visitants en una de les parades de la mostra

TONI TORRILLAS

Joan Cañellas
ha tornat a
guanyar un
títol. Diumenge, va
imposar-se
a l’europeu
d’handbol
amb la Selecció espanyola, en
què també competia Adrià
Figueras, del BM Granollers.

RAMON FERRANDIS

Joan Cañellas
suma un
europeu al seu
historial

Memòria al refugi a la Garriga

Més expositors a la Fira de l’Oli

La Garriga ha estrenat una nova presentació del refugi
antiaeri situat prop de l’estació. L’estrena, diumenge, va servir
com a record a les víctimes del bombardeig.

La Fira de l’Oli Vera de Bigues i Riells agafa nom. En la sisena
edició, celebrada dissabte, va acollir més expositors, 65, amb
la novetat del primer concurs d’allioli.

