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L’AMPA de l’escola de 
Sant Feliu iniciarà el curs 
manifestant-se contra la 
reducció de mestres

Una jutgessa de 
Granollers opta a un 
lloc de vocal del Consell   
General del Poder

Les comissaries  
dels Mossos del Vallès 
Oriental ja disposen  
de pistoles elèctriques 

(Pàgina 5) (Pàgina 6) (Pàgina 12)

(Pàgina 35)

Les 24 Hores 
estrenen una 
competició 
virtual de 
resistència

(Pàgina 31)

L’EC 
Granollers 
cau davant 
l’Hospitalet 
en la segona 
derrota a casa

L’ANC del Vallès Oriental 
mobilitza més de 200 
autocars per la Diada
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El ritme de venda de tiquets i de samarretes supera el de l’any passat

(Pàgines 2 a 4)

Destrosses per la tempesta a Granollers
La violenta tempesta que va caure 
divendres al vespre sobre Granollers va 
causar inundacions i destrosses impor-

tants. Els més de 87 litres per metre 
quadrat i el vent de 74 quilòmetres per 
hora van arrencar la teulada metàl·lica 

d’un bloc de pisos de l’avinguda Sant 
Esteve que va sortir projectada contra 
els edificis de l’altra banda del carrer.

(Pàgines 8 i 9) El sostre del bloc de l’avinguda Sant Esteve va impactar contra l’edifici del davant abans de caure a terra

El Fraikin BM Granollers va guanyar aquest divendres el 
primer partit de la temporada a la Lliga Asobal. Tot i patir al 
final, va imposar-se al Guadalajara (26-23).
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(Pàgina 29)

Victòria en l’estrena de la lliga

(Pàgina 17)

CC.OO. alerta 
de la creixent 
precarietat 
laboral de 
les dones 
estrangeres


