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(Pàgina 3)

Un motorista de 20 anys, 
de Montmeló, mor en  
un accident a Granollers

El Fraikin BM 
Granollers cau 
a l’anada de  
la copa EHF 
(24-25)

Pol Espargaró 
aconsegueix 
el primer podi 
a MotoGP  
a Xest

(Pàgina 39)

(Pàgina 13)

L’escola Josep Pallerola, 
de Sant Celoni, acollirà 
alumnes d’ESO a partir 
del curs vinent

Sis famílies de les 
Franqueses, aïllades per 
l’aiguat en una casa de 
colònies de la Garrotxa

Els veïns de Palou, 
farts que continuïn els 
excessos dels clients 
del Bora Bora

(Pàgina 5)

(Pàgina 31)

Va topar contra un cotxe a l’avinguda de l’Estació del NordEl Recam 
Làser Caldes, 
eliminat a la 
primera ronda 
de la CERS

(Pàgina 37)

(Pàgina 15)

Quatre amics de Granollers han organitzat un sopar solida-
ri amb l’objectiu de recaptar fons per a una fundació que 
promou accions per lluitar contra el càncer de pròstata i el 

testicular, dels més habituals entre els homes. Juan Guarinos 
i Jacint Carol es deixen bigoti cada novembre en suport als 
malalts i ara han decidit fer un pas més.

Bigotis contra el càncer de pròstata

(Pàgina 10) D’esquerra a dreta, Jordi Parera, Joan Guarinos, Jacint Carol i Joan Naranjo
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Granollers 
recorda 
el polític 
europeista 
Verde i Aldea
La Sala Tarafa es va omplir 
divendres en l’homenat-
ge a Josep Verde i Aldea. 
Miquel Roca Junyent, Joan 
Majó, Eugeni Gay, Anna 
Terrón, Josep Cardús i l’al-
calde Mayoral van valorar 
la seva capacitat de diàleg.

(Pàgina 12)

Famílies vallesanes, entre les quals de la Garriga i Mollet, 
han participat aquest diumenge a la Fatarella en un home-
natge a parents seus desapareguts a la Batalla de l’Ebre.

Retorn a la Fatarella

(Pàgina 9)


