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El granollerí Ramon Bufí 
evoca el Primer d’Octubre 
en una mostra a la Fundació 
Maurí de la Garriga

Un grup de joves 
arrenca els assajos  
per recuperar el Ball  
de Gitanes a la Garriga

Jutgen un mosso  
per colpejar i amenaçar 
un home a Caldes després 
d’una discussió de trànsit

(Pàgina 22)(Pàgina 18)(Pàgina 9)

Festa a Caldes i Palautordera
Caldes de Montbui i Santa Maria de Palautordera acaben 
d’esprémer el calendari de festes majors a la comarca. Ara 
només restaran les capvuitades del proper cap de setmana.

(Pàgines 22 i 23) Gegants a la plaça de la Font del Lleó
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El sobiranisme escalfa motors 
per reaccionar a la sentència 
de l’1-O al Vallès Oriental
Una marxa a peu de rebuig al dictamen del Suprem afectarà el trànsit a la C-17 i l’AP-7

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 4) Un dels signants del manifest al Teatre de Can Palots, ple de gom a gom amb unes 400 persones
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Canovelles signa per la convivència

Els ‘anti-MENA’ s’organitzen
Uns 150 veïns de Sant Fost responen a la crida dels impulsors 
d’un col·lectiu que rebutja l’obertura al municipi d’un centre 
per a 14 menors estrangers no acompanyants (MENA).

(Pàgina 5) Els veïns de Sant Fost aquest diumenge
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Bigues i Riells 
recorda l’aiguat 
i l’incendi  
del 1994

(Pàgina 6)

Gairebé  
la meitat dels 
contractes nous 
té menys d’un 
mes de durada

(Pàgina 14)

Una altra 
derrota  
del Fraikin el fa 
caure a un punt 
del descens

(Pàgina 25)

(Pàgina 9)

Un motorista 
de 60 anys, 
ferit greu 
en caure a 
Palautordera

Setanta entitats es comprometen a treballar contra la discriminació

L’Esport 
Club treu un 
empat contra 
el Cerdanyola

(Pàgina 27)


