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Detenen un venedor  
de l’ONCE a Canovelles per 
robar un altre company
La policia intercepta el veí de Santa Eulàlia quan sortia d’un quiosc que no era el seu

A més de Bover, seran dis-
tingits amb la Medalla de 
la Ciutat el doctor Xavier 
Castellsagué –també a 
títol pòstum–, la llibreria 
La Gralla i les associacions 
de veïns de Can Bassa i 
Congost.
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Són la granollerina Mònica Piferrer i els molletans Elisabeth 
Llanos i Guillem Izquierdo, tres alumnes guanyadors d’un 
Premi Extraordinari de Batxillerat que atorga la Generalitat.
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Els més llestos de Batxillerat

(Pàgina 12)

El Rapsode 
del Vallès, 
Medalla de 
Granollers a 
títol pòstum

El Gran 
Recapte 
vol recollir 
250 tones 
d’aliments

(Pàgines 2 a 4)

Pagesos a la Roca i Llerona 
han avançat la sega de la 
mongeta del ganxet en pre-
visió de la gelada que s’es-
pera aquest cap de setmana, 
quan un front polar creuarà 
la comarca i farà baixar les 
temperatures una mitjana 
de 10 graus. La mongeta del 
ganxet és l’única amb deno-
minació oficial protegida 
(DOP) de la comarca.

(Pàgina 34) Isidre Roquerias sega mongetes del ganxet a la seva finca de Llerona aquest dijous a la tarda

Pagesos de 
la mongeta 
del ganxet 
avancen  
la sega 
per por  
de la gelada

(Pàgina 7)

(Pàgina 15 i editorial)

Mossos i Policia Local 
enxampen un jove de 
la Garriga que llançava 
pedres de nit a la C-17

El paper de la UE continua 
sent clau al procés, segons 
els ‘influencers’ del Club 
de Premsa d’EL 9 NOU

El jutge absol els quatre 
encaputxats que van 
despenjar l’estelada d’una 
rotonda de Sant Celoni

(Pàgina 6)(Pàgina 5)
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A les 03.00h
seran les

02.00h

  

Canvi d’hora 
d’hivern: 
diumenge, 
a les 3  
seran les 2

(Pàgina 21)
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(Pàgines 50 i 51)

Tresors al 
Castell Nou 
de Llinars


