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La florista Roser Soldevila recorda el passat del mercat i rei-
vindica la vigència del comerç a Granollers al seu pregó de la 
68a Fira i Festes de l’Ascensió, que arrenquen aquest dijous.
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El Síndic de Greuges 
recull dues queixes per 
“adoctrinament” a les aules 
després de l’1-O a escoles 
de Gualba i Lliçà d’Amunt 
i el Ministeri d’Educació 
investiga l’institut Cumella 
de Granollers. Mestres 
i comunitat escolar es 
mobilitzen per defensar-se.

Denúncies  
a tres escoles 
del Vallès per 
“adoctrinament”

(Pàgines 23 a 25)(Pàgina 17 i editorial)
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Més policia de barri a Granollers
Granollers ampliarà la policia de pro-
ximitat a tres barris més encara per 
determinar i s’afegiran dos agents més 

a aquesta tasca que ara es porta a ter-
me a Ponent, Congost i Sant Miquel. 
Durant l’any passat, la policia de barri 

granollerina va atendre 438 serveis i, 
entre altres, van cursar 22 denúncies 
per consum o tinença de drogues.

(Pàgina 4) L’Azu i en Joan, policies de barri, patrullen al carrer Ponent de Granollers

REPORTATGE
L’increment de la venda de 
bicicletes es fonamenta en 
els models elèctrics

TECNOLOGIA
Facebook instal·la a 
Barcelona la seu que vetllarà 
contra les notícies falses

ECONOMIA
El mercat immobiliari es 
reactiva, entre el temor
d’una nova bombolla
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ALBANO
DANTE FACHIN
“Després de l’1-O hem de reflexionar”

‘El 9 Magazín’

El Fraikin  
Granollers 
s’assegura 
tornar a l’EHF

(Pàgina 51)

(Pàgina 46)

Canal SET, 
25 anys  
de televisió a 
Santa Eulàlia

“Sempre tindrem mercat”

Bicicletada de protesta a la 
ronda Sud tot i la petició 
policial d’ajornar-la per la 
fórmula 1 i l’Ascensió

Creixen els concursos 
de creditors al Vallès  
i es trenca la tendència 
dels últims tres anys

Mor als 109 anys 
Felicidad Gascón, de les 
Franqueses, la persona 
més vella de la comarca

(Pàgina 13) (Pàgina 47)(Pàgina 37)

L’alcalde de Parets 
plega per sorpresa
Mingote vol tornar a fer d’alpinista i el substituirà el regidor Francesc Juzgado

(Pàgina 11)


