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BARÇA

Paulinho
torna cedit al
Guangzhou
El brasiler marxa al seu anterior club
amb una opció de compra obligatòria
que estaria sobre els 50 milions

FUTBOL

L’Espanyol i el
Girona tornen
avui als
entrenaments

ATLETISME EUROPEU SUB-18

Maria Vicente també
és campiona en triple
L’atleta de l’Hospitalet s’imposa en l’últim
salt amb un nou rècord català (13,95 m)

CICLISME TOUR

Sagan guanya la
segona etapa i
pren el lideratge a
Gaviria, que té
una caiguda

MOTOR FÓRMULA 1

Vettel guanya el
GP d’Anglaterra
en un final de
cursa molt
espectacular

Una bona colla
de grans porters
a la terra de Lev
Iaixin

Rakitic, un
home clau a
Croàcia

Hierro ja no
té càrrec en
la federació

‘L’Esportiu’

L’organització 
de la Mitja opta 
per canviar 
les dates de la 
cursa

Detectats 50 casos de 
maltractaments a persones 
grans en un any a la comarca
La Diputació alerta que s’ha duplicat el nombre de casos a tota la demarcació

Tres figures d’àngel fetes al 
taller Granits Barbany, de 
Llinars, seran instal·lades 
aquest dilluns a la façana 
de la Passió de la Sagrada 
Família. Acompanyaran el 
conjunt escultòric de la Creu 
Gloriosa, que es va instal·lar 
la setmana passada. Els tres 
àngels són obra de l’escultor 
Lau Feliu. Es dona conti-
nuïtat a la col·laboració del 
taller de Llinars en la cons-
trucció del temple dissenyat 
per Gaudí. Per a la mateixa 
façana de la Passió, Granits 
Barbany ja va fer també les 
columnes, i l’any passat ja 
havia fet dues escultures 
més de Lau Feliu, el lleó de 
Judà i el moltó d’Abraham.

(Pàgines 2 i 3)

El Baix Montseny 
estrena el tram vallesà 
de la ruta turística de 
la Tourdera

El Síndic demana el canvi 
de les normatives de les 
piscines arran del cas del 
topless de l’Ametlla

El Vallès Oriental és la 
comarca barcelonina on 
més creix el nombre de 
noves empreses

(Pàgina 5) (Pàgina 17)(Pàgina 14)

(Pàgina 8)

Carles Fernández: 
“No he rebut 
cap pressió per 
tenir la pancarta 
dels presos” Àngels fets 

a Llinars, a 
la Sagrada 
Família

(Pàgina 7)

(Pàgina 29)

L’equip Motos Gaspar va recordar Enric Saurí, mort l’any passat, 
a les 24 Hores de Motoclisme disputades a Montmeló aquest 
cap de setmana. La prova la va guanyar el Kawasaki Català.

(Pàgines 26 i 27)

Record a Saurí a les 24 Hores


