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(Pàgina 7)

Entre Mares
recull 8.100
euros en el seu
concert solidari

Inversions per reduir la
perillositat de la carretera
C-35 entre Vilalba i Riells
Territori destina 9,2 milions a fer un tercer carril en alguns trams de la via

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 9)
(Pàgina 26) Urdangarin, que va acudir al pavelló acompanyat per la seva família, va seguir el partit en directe

Derrota del
Fraikin BM
Granollers a
Suïssa amb
Urdangarin
d’espectador

Queixes a Sant
Celoni per
l’estat del Sot
de les Granotes
‘L’Esportiu’
FUTBOL

Guardiola,
el campió
més digne

HOQUEI SOBRE PATINS COPA

Desafia la federació anglesa i llueix
el llaç groc a Wembley en el triomf
del City en la copa de la lliga

El Barça
revalida
el títol a
Lloret (1-2)
El Liceo no li ho posa
fàcil, però Panadero i
Bargalló decideixen

JOCS D’HIVERN

Les dues Corees
també desfilen
plegades en la
cerimònia final
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CURSES DE MUNTANYA

HANDBOL EHF

Kilian Jornet
aconsegueix el
tercer títol de
campió d’Europa
de cursa vertical

Ensopegada
del Granollers
Haurà de lligar l’accés als
quarts en la segona volta

PETER ROLAND7WACKER THUN

AFP

FUTBOL 1a DIVISIÓ

L’Atlético es
destapa a Sevilla
(2-5) i continua
perseguint el
Barça a distància

(Pàgina 4)

Les obres del Centre
Cultural de Corró
d’Avall es reprendran
després de 10 anys

(Pàgina 11)

Un grup de voluntaris
ajudarà els avis de
Cànoves i Samalús
en les tasques diàries

El Fraikin BM Granollers
va perdre aquest diumenge
en el partit europeu que
l’enfrontava al Wacker
Thun a Suïssa. Tot i arribar
al descans per davant en el
marcador, els visitants van
veure com els suïssos capgiraven el resultat al final
(26-23). El partit també va
estar marcat per l’assistència
d’Iñaki Urdangarin i Cristina
de Borbó. La visita de l’exjugador d’handbol i parent de
la família reial, que espera
a Suïssa la resolució del seu
procediment judicial, va
generar controvèrsia.

(Pàgina 17)

Els plans innovadors de
centres d’FP afavoreixen
14 empreses al Vallès
Oriental

(Pàgina 12) La taula de la presentació, amb membres de l’entitat i l’alcalde de la Roca

(Pàgina 8) Els treballs comencen a ser visibles

Obres per urbanitzar el túnel de Montmeló
Les obres per urbanitzar l’espai que ha quedat sobre el túnel
del tren a Montmeló han començat. Mentre durin hi haurà un
itinerari per a vianants per passar a banda i banda.

La nova Associació Catalana
pels Drets Civils es va presentar divendres a la Roca amb
familiars dels polítics empresonats o exiliats. L’entitat té
com a objectiu aconseguir
tota mena de suport per als
polítics processats. L’acte va
omplir El Centre Cultural de
la Roca.

TONI TORRILLAS

RAMON FERRANDIS

Presentada a la
Roca una entitat
de suport als
polítics presos

