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La plaça 
Barangé  
de Granollers 
guanya sostre 
edificable

Els Xics de Granollers 
descarreguen el 4 de 8 a 
la jornada castellera de la 
27a Diada de la colla cele-
brada aquest diumenge a 
la plaça de la Porxada. Els 
granes van fer llenya quan 
van intentar aquest mateix 
castell en la passada festa 
major de Blancs i Blaus: 
“Era una espina que ens 
havia quedat clavada”, 
segons ha reconegut el cap 
de colla dels Xics, Jordi 
Oliveras. A més d’aquest 
4 de 8, els castellers gra-
nollerins van descarregar 
la torre de 7, el 7 de 7 
i dos pilars de 5. Per la 
seva banda, els Minyons 
de Terrassa van lluir el 5 
de 8, el 4 de 9, el 3 de 9 i 
un pilar de 7 amb folre. 
L’altra colla convidada, els 
Castellers de Mollet, van 
aixecar el 5 de 7, el 4 de 7 i 
la torre de 6.

Gran 
4 de 8 
dels 
Xics

(Pàgina 22) L’enxaneta fa l’aleta al 4 de 8 dels Xics de Granollers descarregat aquest diumenge a la Porxada

Un modificació del POUM 
preveu la creació de 6.893 
metres quadrats de sostre 
destinats a activitats ter-
ciàries, de serveis i comer-
cials, preferentment, en 
planta baixa.
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“La solució per a  
la contaminació és reduir 
cotxes, no fer-los elèctrics”
Toc d’alerta seriós dels experts en pol·lució, al Club de Premsa d’EL 9 NOU

Cardedeu 
paga 20.000 
euros perquè 
no es faci una 
benzinera

(Pàgina 5)

Concert 
multitudinari  
a Bellavista 
pels presos 
polítics

(Pàgines 8 i 9)

L’Escola 
Granollers 
vota canviar  
el nom a Turó 
de Can Gili

(Pàgina 10)

Les pimes 
del Vallès 
doblen la 
rendibilitat 
en tres anys

(Pàgina 17)

L’Esport Club 
perd contra 
el Santboià  
la ratxa 
sense derrotes

(Pàgina 27)

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 7)

Una ambulància del SEM bolca a la Llagosta després de 
rebre l’impacte d’un tot terreny. A causa del xoc, van patir 
lesions tres persones, totes ocupants del vehicle sanitari.
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Xoc contra l’ambulància

(Pàgina 4)


