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(Pàgina 4)

Som Mobilitat,
de Cardedeu,
compartirà un
cotxe elèctric
entre els socis
(Pàgina 10)

Apindep
gestiona el
bar de la
Cooperativa
70 de Caldes
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Cardedeu canviarà el nom
de l’últim carrer dedicat
a un personatge franquista

(Pàgina 6)

Pere Mercader es va rebel·lar contra la República el 1939
(Pàgina 24) Álex Márquez llança a porteria devant l’oposició de la defensa del Kiel

Massa
Kiel
per a un
Fraikin
lluitador

(Pàgina 25)

ERC vota amb l’oposició i
tomba el projecte de pavelló
esportiu a Sant Antoni
de Vilamajor

(Pàgina 11)

El conseller Jordi
Turull, de Parets, a punt
d’afrontar el judici
al Tribunal Suprem

La revista ‘Ronçana’,
de Santa Eulàlia,
celebra mig segle
d’informació local

(Pàgina 19 ) Els autors a la Rectoria de Sant Pere

AITANA SUCH

(Pàgines 2 i 3) El Vilar acollirà escriptors i artistes

(Pàgina 21)

(Pàgina 16)

JULIÁNZ VÁZQUEZ

(Pàgina 9)

JULIAN VÁZQUEZ

El KH-7
Granollers
guanya i es
classifica
per a la Copa

Tot i aconseguir un avantatge de quatre gols al
principi del partit i no
rendir-se en cap moment,
el Fraikin BM Granollers
no va tenir cap possibilitat
davant el Kiel en el primer
partit de la fase de grups
de la Copa EHF jugat
aquest diumenge al Palau
d’Esport de Granollers. El
resultat final de 22 a 33
mostra la superioritat dels
alemanys. El següent partit
de la lligueta es disputarà
diumenge vinent a Dinamarca, davant el GOG.

Masies per a l’art i la ciència

Una novel·la a quatre mans

Dues masies històriques de Fogars, al Montseny, es posen
a disposició de les arts i la ciència. El Vilar acollirà estades
d’escriptors i artistes, i Fontmartina, de científics.

Teresa Sagrera, de Sant Pere de Vilamajor, i Ramon Gasch,
de Santa Maria de Palautordera, han escrit la novel·la Sal
roja. El llop de Cardona, inspirada en la Guerra de Successió.

Pastas
Gallo
està
en venda
La família Espona està
sondejant el mercat de
cara a la venda de la històrica Pastas Gallo, líder en
fabricació de pasta a l’Estat espanyol i amb una de
les principals plantes de
producció a Granollers.

