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El jutge envia a presó la parella de 
Vianca Roca acusada d’homicidi

Un veí de Riells i Viabrea 
mor en un xoc frontal 
contra un tràiler  
a la C-35 a la Batllòria

El KH7 Granollers 
jugarà una competició 
europea per primer cop  
a la seva història  

Els propietaris forestals 
reclamen ajuts per aclarir 
de pins blancs els boscos 
que van cremar fa 25 anys

(Pàgina 43)(Pàgina 6)(Pàgines 2 a 5)
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  Familiars de Vianca Roca a la concentració convocada per l’Ajuntament aquest dijous al vespre a la Porxada

Els Mossos detenen a l’Hospitalet 
la parella de Vianca Roca, la jove de 
Granollers que va ser trobada morta 
al riu Congost el setembre passat. El 

jutge ha decretat presó preventiva per 
a l’home, de 28 anys, acusat d’homicidi 
dolós. Amb tot, no es descarta la quali-
ficació d’assassinat, que implicaria una 

pena de 15 a 20 anys de presó. Unes 
200 persones es van concentrar a la 
Porxada i van dedicar tres minuts de 
silenci a la víctima aquest dijous.

“Justícia per a Vianca”

Oriol Lázaro, de 37 anys, va 
morir aquest dijous després 
que dimecres va bolcar el 
tractor que feia servir per 
treballar en unes feixes de 
conreu a Can Puig.

Mor un veí 
de Figaró 
en bolcar-li 
el tractor a 
Vallcàrquera

(Pàgina 7) El tractor va bolcar en un marge i la víctima va quedar atrapada a sota

Els Mossos sostenen que la mort de la jove va ser hores després de la seva desaparició (Pàgina 9 i editorial)

Desnonats un 
dia i ‘okupes’ 
l’endemà a un 
altre pis buit

(Pàgina 8)

(Pàgina 12)

Les notes més 
brillants de  
la selectivitat


