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ERC i el PSC van ser els 
guanyadors de les eleccions 
municipals. Els republicans 
podrien sumar 7 alcaldies 
més a les 6 on van obtenir 
majoria absoluta.

ERC ho té 
tot de cara 
per sumar 
fins a 13 
alcaldies

(Pàgines 4 a 14 i editorial) Col·legi electoral de Caldes, on ERC va treure majoria
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(Pàgines 23 i 26) Carme Climent, al pregó de l’Ascensió

Infermera i pregonera
La infermera jubilada Carme Climent, filla de la Mercè de la 
fruita, defensa els professionals sanitaris al pregó de la 69a 
edició de la Fira i Festes de l’Ascensió de Granollers.
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La cantautora  
Dàmaris Gelabert 
guanya el Botó de Plata  
que concedeix Youtube

Jordi Aragay  
substitueix Pere 
Barrios a la presidència  
del Club Hoquei Caldes

Els caçadors han  
de capturar gairebé 2.000 
conills a Gallecs cada any 
per contenir la plaga

(Pàgina 45)(Pàgina 39)(Pàgines 2 i 3)

Són una noia d’Aiguafreda, dues de Centelles i un noi sense domicili conegut

Identifiquen els autors dels trets 
de perdigons des d’un cotxe  
pels carrers de la Garriga (Pàgina 21)

La plataforma Vallès Oriental Vol Acollir engega una cam-
panya de peticions als Ajuntaments que reclama l’aplicació 
correcta de la legislació sobre empadronament de persones. 
Tothom, inclosa la gent d’origen immigrant, té l’obligació 

d’empadronar-se allà on viu segons la llei i les administra-
cions locals tenen l’obligació de registrar-los. La plataforma 
treballarà perquè els municipis vallesans millorin la gestió 
dels seus serveis d’empadronament.

Pressió per empadronar els immigrants
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(Pàgina 16) Presentació de Vallès Oriental Vol Acollir a l’Ateneu de Granollers aquest dimarts a la tarda

De què  
fugen  
els refugiats?

(Pàgines 36 i 40)

La barberia 
dels germans 
Martínez,  
a Granollers,  
fa 60 anys

(Pàgina 41)

(Pàgina 21)

Vilanova ha 
perdut 7 d’11 
contenidors 
nous per focs 
provocats


