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La segona Baixada de Car-
retons de Bigues fa un pas 
endavant i una desena dels 
24 cotxes que hi van partici-
par aquest dissabte van ser 
bòlids professionals.

Molt més 
que uns 
simples 
carretons 
a Bigues

(Pàgina 27) Una parella de participants amb un dels bòlids més ben acabats
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El CB Granollers és el 
primer club de bàsquet 
del país en nombre 
d’equips base federats

Altes i baixes al CF Mollet 
i el CF Parets, acabats de 
pujar a Primera Catalana, 
per a la propera temporada

Fiscalia demana presó per a 
un home que regularitzava 
malians amb papers falsos 
a Caldes i Sant Feliu

(Pàgina 30)(Pàgina 29)(Pàgina 13)

La Fundació Fontanilles preveu fer-hi també un centre d’inserció laboral

Can Santa Digna de Llerona 
obrirà per acollir 30 menors 
immigrants no acompanyats

(Pàgines 2 i 3)

Joan Maria Xiol va ingres-
sar al Col·legi d’Advocats 
de Granollers ara ha fet 
50 anys. La seva germana, 
Maria Lluïsa, ho havia fet 
sis anys abans. Tots dos ger-
mans sumen més d’un segle 
com a lletrats a Granollers, 
més d’un centenar d’anys 
als quals es podria sumar 
el temps d’exercici del 
seu pare, Joan Maria Xiol 
Gaset, que es va col·legiar 
el 1930, i el seu avi, Camilo 
Xiol Riera, que era advo-
cat a Barcelona i també va 
exercir a la ciutat abans de 
morir l’any 1914.

Germans 
Xiol, més 
d’un segle 
de lleis a 
Granollers
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(Pàgines 6 i 7) Maria Lluïsa Xiol i Joan Maria Xiol fa més de 50 anys que treballen d’advocats als jutjats de Granollers

Propostes 
alternatives 
per prevenir 
focs forestals 
al Montseny

(Pàgina 4)

(Pàgina 11)

Queixes 
a Llinars 
pels cants 
d’uns galls 
assilvestrats

La indústria 
torna a liderar 
la creació 
d’ocupació  
a la comarca

(Pàgina 18)


