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(Pàgina 7)

Els ‘okupes’ entren  
en un bloc de pisos buit  
de CaixaBank a Cardedeu

El Fraikin 
guanya  
al Benidorm  
i té a tocar la 
Copa Asobal

L’alcaldessa  
de la Garriga, 
al Consell per 
la República 
de Puigdemont

(Pàgina 8)

(Pàgina 19)

Balghouch, cap de 
llista a les municipals 
de Mollet amb el partit 
islamista PRUNE

Dàmaris Gelabert convida 
el grup vocal In Crescendo  
a l’obra ‘M’agrada el 
Nadal’ del Teatre Victòria 

Antoni Puigverd i 
Esther Vera, al Club  
de Premsa d’EL 9 NOU 
i el col·lectiu EnRaonar

(Pàgina 10)

(Pàgina 26)

Joves volen fer-hi un centre amb el nom de Casal Social Okupat l’Espora

L’Esport Club 
torna de 
Llagostera 
amb derrota 
cruel (4-0)

(Pàgina 28)

Des de fa més de tres set-
manes, entrar i sortir de 
casa s’ha convertit en un 
calvari per a una trentena 
de veïns del carrer Font del 
Ca que pateixen un esvo-
ranc obert per les pluges.

Un esvoranc 
trastorna 
veïns de Santa 
Maria de 
Martorelles

(Pàgina 12)
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La Diputació ultima els usos que hi haurà a Sant Miquel del 
Fai i a la finca que l’envolta quan es pugui reobrir al públic. 
De moment, no hi ha data perquè els visitants puguin tornar-

hi. Les obres que s’hi han de fer estan limitades perquè Sant 
Miquel és zona de cria de l’àliga cuabarrada, una espècia pro-
tegida. Tot i això, es treballa perquè sigui a finals del 2019.

Un any més sense Sant Miquel del Fai

(Pàgines 2 i 3)
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