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Uns 70 animalistes entren 
en una granja de porcs  
de Sant Pere de Vilamajor
Els activistes denuncien les condicions en què viuen les truges a Can Bardina

Granollers, 
en la mitjana 
dels índexs  
de segregació 
d’immigrants

(Pàgina 13)

Josep Mayoral, 
candidat  
a Granollers: 
“En tinc més 
ganes que mai”

(Pàgina 6)

(Pàgina 3)

Un grup d’uns 20 enca-
putxats d’ultradreta pro-
voquen un tumult al final 
de la celebració del tercer 
aniversari de l’Assemblea 
de Joves de Sant Celoni.

Indignació a 
Sant Celoni 
pel tumult 
provocat per 
uns ‘ultres’

(Pàgina 9) Concentració a Sant Celoni d’aquest diumenge per denunciar l’atac ‘ultra’
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(Pàgina 22) Les Luthiers, al Teatre Auditori de Granollers

Els argentins Les Luthiers repassen 50 anys de carrera en un 
Teatre Auditori de Granollers que es va omplir de gom a gom 
aquest diumenge al vespre.

Rialles a dojo amb Luthiers

(Pàgina 21) (Pàgina 24)

Uns 750 excursionistes a  
la travessa Viladrau-la 
Garriga, que enguany ha 
homenatjat Esteve Roig

El Mercat de l’Olla  
de Caldes reparteix 6.000 
racions de llegums i estrena 
una tirolina sobre la Riera

El fotògraf Ribó retrata 
25 dones grans de 
Granollers que, juntes, 
superen els 2.000 anys

(Pàgina 23)

La inauguració del nou parc del Falgar i la Verneda a les 
Franqueses certifica la recuperació d’un espai al riu Congost 
que havia estat molt degradat per l’activitat humana i indus-

trial. El nou espai, dividit en tres zones per a joc infantils, un 
prat i els estanys, reconverteix el marge oriental del riu en 
un gran pulmó verd per a l’estudi i la preservació de la fauna.

Les Franqueses deixa de donar l’esquena al riu
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(Pàgina 5) En dos o tres anys, al nou parc del Falgar i la Verneda es podran observar fins a 20 o 30 espècies d’aus

Un metge 
denuncia 
l’agressió d’un 
pacient menor 
d’edat a Mollet

(Pàgina 10)


