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(Pàgina 16)

L’etarra Lola,
de Granollers,
a la presó de
Soto del Real
L’etarra
granollerina Dolores
López Resina, Lola,
es troba
ingressada
a la presó
de Soto del
Real des
dimarts. Després de complir 18 anys de condemna a
França, la justícia gal·la l’ha
lliurada a les autoritats espanyoles per enfrontar-se a uns
200 anys més de pena.
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Massi s’enfronta
a Messi per protegir
la seva marca

(Pàgina 29)

Una empresa granollerina litiga amb el futbolista perquè les marques s’assemblen massa
(Suplement especial i editorial) Artistes envoltats dels Cafitos que han reinterpretat, a Roca Umbert de Granollers

Tots els
colors de
la Mitja

(Pàgina 42)

Cañellas: “Ser
els primers a
obtenir l’or és
molt especial”

(Pàgines 2 i 3)

Els veïns de Tres Torres
i Can Bassa es reactiven per
aconseguir que passi menys
trànsit per la ronda Sud

RAMON FERRANDIS

El lateral de
Santa Maria
de Palautordera Joan
Cañellas
explica l’experiència
d’aconseguir
l’or amb
la Selecció
espanyola d’handbol a l’Europeu celebrat a Croàcia.
Cañellas, que juga amb el
Vardar de Macedònia, reconeix que li agradaria tornar.
(Pàgina 4)

(Pàgina 11)

Entitats de la Roca
es mobilitzen contra el
Daydream Festival que
es vol fer a Can Gener
Amb aquesta edició
d’

RAMON FERRANDIS

(Pàgina 8) Manifestació a Can Palots de Canovelles

Pensionistes indignats
Unes 150 persones es concentren a Canovelles per exigir unes
pensions dignes després de l’anunci del govern Rajoy que
només s’apujaran les pensions el 0,25% el 2018.

Més de 10.000 atletes, acompanyats de milers i milers
d’espectadors, participaran
aquest cap de setmana en les
diferents competicions de la
Mitja Marató a Granollers,
les Franqueses i la Garriga.
Enguany, que se celebra el
10è aniversari del rècord del
kenyà Samuel Wanjiru (59m
26s), la prova recupera que
els primers corredors es creuin amb els darrers, un fet
que no passava des del 2011.
Però la Mitja va més enllà
de l’esdeveniment esportiu i
ha reafirmat el seu compromís amb les arts i la cultura.
Deu artistes han intervingut
sobre les estàtues dels Cafitos, la figura estilitzada del
logotip del Col·lectiu d’Atletes de Fons (CAF).

L’alcalde republicà
de Vallromanes fa fora
del govern els dos
regidors del PDeCAT

