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Meritxell Budó va fer un balanç positiu dels quasi nou anys 
a l’alcaldia i va admetre que entrava en una etapa descone-
guda com a consellera de Presidència: “Deixo la seguretat 

del poble i obro un camí d’incerteses.” Es va emocionar quan 
va parlar del peatge que ha pagat la seva família –particular-
ment, el seu fill– per la seva dedicació al càrrec d’alcaldessa.

“Budó: obro un camí d’incerteses”
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Meritxell Budó i Jordi Pubill s’abracen poc després de l’elecció del nou alcalde
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No hi va haver miracle. El 
Fraikin BM Granollers va 
fer un bon partit a la pista 
del THW Kiel, però els ale-
manys van desplegar el seu 
potenciar superior per des-
activar l’últim cartutx dels 
vallesans per mantenir-se 
vius a la Copa EHF. Al final, 
34-28.

El Fraikin 
cau amb 
honor a Kiel 
i diu adéu a 
la Copa EHF

Mor un veí 
de Montmeló 
en accident 
a la C-35 a 
Llinars

(Pàgina 12)

Torra en la 
presentació 
de Can 
Prat, a les 
Franqueses

(Pàgina 11)

Un pla proposa 
traslladar els 
horts fora de 
la llera del 
Congost

(Pàgina 6)

Cues  
a l’exposició 
del retaule 
gòtic de 
sant Esteve

(Pàgina 18)

(Pàgines 24 i 25)  Gassama intenta defensar una acció de Bilic durant el partit (Pàgina 21)

Un concert 
inèdit engega 
el festival del 
Circ Cric 

El ple de la Garriga ratifica 
el relleu de Meritxell Budó 
per Jordi Pubill a l’alcaldia
El nou alcalde promet ser “valent” amb relació al moment polític del país (Pàgines 4 i 5) 

La construcció 
d’habitatges 
va créixer més 
del 60% l’any 
passat al Vallès

(Pàgines 2 i 3)

Adif compta 
tenir l’estació 
de mercaderies 
de Granollers 
sis anys més

(Pàgina 13)


