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(Pàgina 5) (Pàgina 32)

Cremes controlades al 
Montseny per afavorir 
l’expansió de pastures 
per als ramats

Discret inici dels germans 
Espargaró al Mundial 
de MotoGP amb un desè 
i un dotzè lloc a Qatar

Lliçà d’Amunt aprova el 
pla urbanístic que preveu 
la construcció de 750 
nous habitatges al centre 

(Pàgina 6)

Un total de 57 persones 
de la comarca s’han acollit 
al pla que dona transport 
públic gratuït durant tres 
anys si es dona de baixa un 
vehicle contaminant.

La T-Verda 
proporciona 
transport 
gratuït a 57 
vallesans

(Pàgina 2 i 3)

Tres detinguts de Llinars 
acusats de l’assassinat d’un 
home al pantà de Boadella
El jutge de Granollers decreta l’ingrés a presó d’un d’ells

La Diputació 
convertirà en 
carretera el 
camí de Llerona 
a la Garriga

L’Hospital de 
Granollers 
reclama 300.000 
euros a l’empresa 
del pàrquing

(Pàgina 8)

El Fraikin es 
retroba amb 
la victòria a 
Pontevedra 
(24-29)

(Pàgina 25)

(Pàgina 14) 
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(Pàgina 23) La trobada va reunir 18 colles catalanes

Prop d’un centenar de dones han participat aquest diumenge 
en la dotzena Trobada Nacional de la Dona Trabucaire de 
Catalunya que s’ha fet a Llinars.

Dones trabucaires a Llinars
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(Pàgines 4)
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(Pàgina 21) El contratenor Jordi Domènech, en acció

El Carmina Burana de Carl Orff va tornar a enlluernar el 
públic del Teatre Auditori de Granollers amb una posada en 
escena evolucionada respecte de la del 2016 al mateix lloc.

Orff torna a omplir el TAG

Milers de dones van tor-
nar a sortir divendres a les 
places de municipis valle-
sans per mostrar el rebuig 
a les discriminacions i 
la violència que encara 
pateixen les dones. A la 
concentració de la Porxada 
de Granollers, convocada 
per la Taula d’Igualtat i els  
sindicats, es van reunir 
unes 2.000 persones. I a la 
plaça Maluquer i Salvador 
es va cremar un cotxe de 
paper amb fotos dels inte-
grants de la manada. 

Les 
dones 
tornen a 
prendre 
el carrer

Paticipants en la concentració de divendres al migdia a la Porxada de Granollers (Pàgina 12 i editorial)
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