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Granollers multiplica per
20 els pisos en construcció

(Pàgina 5)

La bufanda pels
presos polítics
de Caldes arriba
als 2,5km

El 2017 es van començar 190 habitatges nous, la xifra més alta dels últims 10 anys
(Pàgines 2 i 3 i editorial)

(Pàgina 4) L’alcalde sortint, Albert Gil (ERC), lliura la vara al nou alcalde de la Roca, Carles Fernández (PSC) dissabte

(Pàgina 19)

Joan Garriga
enlluerna amb
el seu disc de
García Lorca
‘L’Esportiu’
ESPANYOL

Un punt
tan trist
com agònic

FUTBOL

1-1

Un gol de Baptistão en el minut
90 dona l’empat a l’Espanyol
en un partit molt discret

FUTBOL 2a DIVISIÓ A

ATLETISME

El Nàstic perd
contra el Tenerife
(1-2) i té a tocar la
zona de descens
El capità de la
Fiorentina mor
d’un atac de cor
als 31 anys

RUGBI

La Santboiana
derrota el VRAC,
que feia 407 dies
que no perdia

Adel Mechaal
és cinquè en
els 3.000 m del
mundial ‘indoor’

0,5
RAMON FERRANDIS
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El nou alcalde socialista de la Roca
JUAN MEDINA / REUTERS

INIESTA ES LESIONA AL BÍCEPS FEMORAL DE LA CAMA DRETA I NO JUGARÀ CONTRA EL CHELSEA
HOQUEI SOBRE PATINS COPA FEMENINA

HANDBOL LLIGA DE CAMPIONS

El Calmar
Vilanova supera
el favorit i guanya
el títol davant
la seva afició

El Barça guanya
el Pick Szeged i
jugarà els vuitens
de final contra
el Montpeller

BÀSQUET LLIGA ENDESA

El Divina Joventut
també perd contra
el Betis i es queda
tot sol a la cua
de la classificació

Carles Fernández, cap de llista del PSC,
és el nou alcalde de la Roca. Ha estat
triat aquest dissabte al migdia en un ple
en què, prèviament, havia presentat la

(Pàgina 10)

Recullen 450 signatures
contra la reducció d’un
grup de P3 a l’escola
Granés de Cardedeu

seva renúncia a l’alcaldia el republicà
Albert Gil. Fernández ha aconseguit el
suport dels cinc regidors del PSC, quatre
d’ERC, dos d’ICV-EUiA, un del PP i el de

(Pàgina 12)

la regidora no adscrita provinent de CiU.
La Roca torna a tenir alcalde socialista
després de 10 anys en virtut del pacte
firmat al 2016 entre PSC i ERC.

(Pàgina 17)

Roben una dotzena
de bicicletes de gamma
alta d’una botiga
de la Garriga

L’atur registrat
al Vallès Oriental es
redueix en 341 inscrits
al mes de febrer

(Pàgina 24) Els jugadors Rakocija i Figueras celebren la victòria al costat de Silva

Victòria ajustadíssima del
Fraikin BM Granollers contra
el Wacker Thun (25-24). Els
granollerins s’afermen segons
a la fase de grups de la Copa
EHF quan falten dos partits.

TONI TORRILLAS

El BM
Granollers
continua
ben viu
a Europa
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