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L’Institut Baix Montseny farà un acte de comiat al seu jove estudiant aquest dimarts

Un noi de 15 anys mor en caure 
d’un edifici a Sant Celoni

Rues sarcàstiques i multicul-
turals, com la de Granollers; 
desfilades amb lluentons, 
setins i fantasia de colors, 
com les de Mollet, Caldes 
o la Garriga; i ballades de 
Gitanes com les de Sant 
Celoni, Montmeló, Llinars 
o Sant Esteve, que enguany 
ha arribat a la seva 40a edi-
ció. El cap de setmana de 
Carnaval al Vallès Oriental 
ha servit per fer barrila de la 
crua realitat i de l’actualitat 
política i, en clau més seri-
osa, per criticar la situació 
dels presos i exiliats polítics 
catalans o per reivindicar la 
lluita feminista.  T
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El Fraikin Granollers 
guanya l’Azoty-Pulawy 
(30-29) i continua  
viu a la Copa EHF

El molletà Àlex 
Sánchez, subcampió 
d’Espanya en 
llançament de javelina

Famílies amb dret a  
un pis social a Granollers no 
hi poden accedir per manca 
d’habitatges d’emergència
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(Pàgina 12)

La policia ja està fent servir 
a la comarca vehicles en 
moviment i amb radar per 
detectar conductors que se 
salten el límit de velocitat o 
fan servir el mòbil.

Els Mossos 
fan controls 
de velocitat 
amb cotxes 
policials  
en marxa

(Pàgines 6 i 7) Un dels vehicles amb radar i sense distintius dels Mossos a l’AP-7

(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 29) (Pàgina 32)

El Vallès 
es fot de 
la crua 
realitat a 
Carnaval

(Pàgines 18 a 26) L’AV Joan Miró de Canovelles va recrear el ‘Valle de los Caídos’ a la rua de Carnaval de Granollers d’aquest diumenge


