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(Pàgina 10)

Voluntaris de Vilanova 
s’organitzen per ajudar  
els menors immigrants

El Gran 
Recapte 
supera les 200 
tones al Vallès 
Oriental

El paretà 
Jordi Turull 
comença una 
vaga de fam 
a Lledoners

(Pàgina 5)

El kenyà Isaac Kiprono i la 
sabadellenca Montse Mas, 
de l’equip del FC Barcelona, 
es van imposar en la 52a 
edició del Cros Internacio-
nal de Catalunya Ciutat de 
Granollers, que es va dispu-
tar aquest diumenge. Artur 
Bossy, de Cànoves i Sama-
lús, va ser el primer vallesà 
i va quedar en un meritori 
sisè lloc d’una prova en què 
van participar uns 1.500 
atletes.

(Pàgina 26) Montse Mas alça els braços en el moment de creuar la meta, aquest diumenge

Isaac 
Kiprono 
i Montse 
Mas 
s’imposen 
al Cros de 
Granollers

(Pàgina 21)

Salicru inverteix 
dos milions a 
Palautordera per 
impulsar la innovació

Christie’s posa a 
subhasta un manuscrit 
de Sant Miquel del Fai 
del segle XIV

Dos veïns de Bigues 
i Riells, detinguts per 
formar part d’un grup 
que estafava bancs

(Pàgina 17)

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 12)

L’arribada dels joves ha creat una alarma social al poble que l’Ajuntament vol frenar

Contundent 
derrota de 
l’EC Granollers 
davant el 
Terrassa (0-3)

(Pàgina 28)

La darrera campanya de 
treballs a la vil·la romana de 
Can Terrers de la Garriga 
ha posat al descobert dades 
fins ara desconegudes, com 
ara que l’edifici dels banys 
és més gran del que es creia.

Un estudi 
revela noves 
dades sobre 
la vil·la de 
Can Terrers

(Pàgina 19)
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