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Jordi Dalmau Sayol tenia 46 anys i viatjava a Nairobi per motius professionals

Un granollerí, entre les víctimes 
de l’accident d’avió a Etiòpia

(Pàgina 17)

(Pàgina 31) (Pàgina 43)

Canovelles estrena un 
Centre d’Interpretació 
per difondre i explicar 
la història i el patrimoni

La cantant sueca Zara 
Larsson roda d’incògnit 
a Roca Umbert l’espot 
mundial de Huawei

L’ERO de Dia proposa 
el tancament de dos 
supermercats a Granollers 
i un a l’Ametlla

(Pàgines 36 i 37)

Un jutjat de Mollet ha 
arxivat la denúncia contra 
la delegada territorial 
d’Educació per haver obert 
l’institut de Montmeló per 
l’1-O perquè no s’ha pogut 
demostrar qui el va obrir.

Arxiven  
la causa per 
obrir l’institut 
de Montmeló 
per l’1-O

(Pàgina 9)

Condemnat 
un mestre de 
Mollet per 
pornografia 
infantil

(Pàgina 18)

Bargalló: “La 
lluita contra 
la segregació 
va més enllà 
de l’escola”

(Pàgina 11)
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Com va fer al gener una 
persona de Cardedeu, Emili 
Carballo, de Mollet, es va 
negar a acudir a declarar 
per una acció dels CDR. Va 
ser conduït aquest dilluns 
al jutjat amb manilles.

Un altre 
CDR, ara  
a Mollet,  
es nega  
a declarar

(Pàgina 8) Emili Carballo va cremar els papers que li van donar al jutjat de Mollet

Un total de 24.600 vehicles, dels quals 1.600 són camions, 
circulen cada dia laborable pel tram central de la ronda Sud 
de Granollers, segons l’estudi que ha fet el Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Almenys un 30% són vehicles que 
van de pas. La Generalitat ha anunciat que es prohibirà el pas 
de vehicles amb mercaderies perilloses.

24.600 vehicles diaris a la ronda Sud 
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(Pàgines 2 i 3 i editorial) Camions i turismes circulen pel tram urbà de la ronda Sud aquest dijous a la tarda


