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Les dues dones de les Franqueses van ser atacades quan entraven a casa seva

Dues agressions sexuals a Corró 
d’Avall en hores de diferència

Milers de vallesans es van 
manifestar aquest dijous 
al matí durant la vaga pels 
drets socials i la llibertat 
convocada per la Intersindi-
cal CSC i amb el suport de 
partits, sindicats i entitats 
sobiranistes. A Granollers, 
unes 1.800 persones van 
marxar de la plaça Serrat 
i Bonastre fins a l’EMT; a 
Sant Celoni, un miler van 
omplir la plaça de la Vila. 
La vaga del 21-F va tenir un 
seguiment molt discret als 
centres laborals i al comerç i 
només es va notar a les esco-
les i els instituts.

Més 
protesta 
que 
no pas 
vaga
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(Pàgina 15) (Pàgina 39)

La granollerina Covalco 
tanca el 2018 amb 
90 nous establiments 
oberts arreu de l’Estat

Cardedeu recupera  
el ball de gitanes amb 
una nova colla després 
de gairebé un segle

Dos mesos amb les 
escales mecàniques 
espatllades a l’estació 
de tren de Bellavista

(Pàgina 33)

(Pàgines 43 a 54)

Jordi Turull, de Parets, i 
Raül Romeva, molt vinculat 
a Caldes, rebaten amb con-
tundència les acusacions de 
violència per organitzar l’1-
O al Tribunal Suprem.

Turull: “Les 
mobilitzacions 
a Catalunya 
destaquen pel 
seu caràcter 
pacífic”

(Pàgines 4 a 9) El paretà Jordi Turull, aquest dimarts a la sala del Tribunal Suprem

(Pàgina 10) Manifestants que van secundar la vaga del 21-F es van concentrar davant de l’EMT de Granollers aquest dijous al matí

(Pàgina 13)

Un estudi de la Fundació 
Bofill revela que a 7 de les 
20 escoles i instituts de 
Granollers es concentra el 
gruix més gran d’alumnes 
d’origen estranger.

Granollers 
intensifica 
l’esforç per 
corregir la 
segregació 
escolar

(Pàgines 2 i 3 i editorial)


