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Després  
de 102 anys, 
tanca Calçats 
Miralles 
de Granollers

(Pàgina 4)

(Pàgina 10)

Demanen  
una moratòria 
per a tots  
els projectes 
al Montseny

(Pàgina 9)

Un estudi científic con-
firma la presència estable 
d’entre quatre i set llúdri-
gues a la comarca. Es troben 
rastres dels animals als rius 
Congost, on és més estable, 
el Mogent, el Tenes i la des-
embocadura del Besòs.

Entre 4 i 7 
llúdrigues es 
consoliden  
a la conca 
del Besòs

(Pàgina 5) Una llúdriga captada amb un fotoparany pel Consorci del Besòs Tordera

Torna a créixer la xifra  
de locals comercials buits 
al centre de Granollers
Fins a 37 establiments han canviat d’activitat a l’illa de vianants en l’últim any

Caldes, Castellterçol, Moià 
i Sant Feliu de Codines es 
van bolcar per recaptar fons 
perquè el Roger, fill d’Eva 
Escalera, fos operat i recu-
perés la mobilitat. El nen, 
que ara té 7 anys, va néixer 
prematur i la seva motrici-
tat va quedar afectada en 
patir una paràlisi cerebral. 
Amb 4 anys, els pronòstics 
li auguraven haver d’anar 
amb cadira de rodes. Des-
prés d’un munt d’accions 
solidàries batejades com a 
“Roger en marxa”, es van 
aconseguir uns 20.000 
euros per pagar l’operació. 
Ara, Eva Escalera acaba 
de publicar el llibre Àngel 
majestuós, on explica aques-
ta història de solidaritat, 
tenacitat i determinació.

Unes 
ales per 
al Roger
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(Pàgina 21) El caporal José Millán i l’agent Joaquim

El CSI dels accidents

Un àvia de les Franqueses 
denuncia uns estafadors  
que van demanar-li diners  
per alliberar un fill detingut

El grup nord-americà 
Vantage compra  
l’activitat d’olis naturals  
de Textron, de Granollers

El síndic de Mollet obliga 
dos regidors a esborrar 
la paraula ‘màster’ dels 
seus currículums públics 

(Pàgina 33)(Pàgina 19)(Pàgina 18)

Josep Ginesta, 
de Vilamajor, 
processat al nou 
macroprocés  
del Referèndum

José Millán i Joaquim formen part de la Unitat d’Investigació 
d’Accidents de Trànsit dels Mossos a Mollet i han estat pre-
miats en la recuperada celebració del Dia de les Esquadres.

(Pàgina 15) El Roger i la seva mare, Eva Escalera, eren veïns de Castellterçol i ara viuen a Moià

(Pàgines 2 i 3)


