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Temps de modernisme
La Garriga ha recordat el patrimoni i la cultura modernista 
amb diverses activitats, com la desfilada de moda de l’època. 
Cardedeu també ha rememorat el seu passat modernista.

(Pàgines 16 i 18)
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Una baralla multitudinària 
per un pis ocupat deixa tres 
ferits greus a Canovelles

Una disputa per un pis ocupat que s’hauria venut il·legalment 
va originar aquest dissabte una baralla multitudinària a 
Canovelles que va acabar amb tres ferits greus per arma blanca. 

Els fets van provocar diverses accions de protesta, amb tres 
manifestacions entre dissabte i diumenge. L’Ajuntament des-
carta qualsevol problema de convivència com a origen dels fets.
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(Pàgines 2 i 3)

Tres manifestacions per exigir “justícia”

Història i futur del comerç
El comerç de Granollers va homenatjar la seva història i va 
reivindicar el seu futur en la gala de la segona edició dels Pre-
mis Porxada, aquest divendres al Teatre Auditori

(Pàgina 13)
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L’Esport Club 
es deixa  
els tres punts  
a Figueres

(Pàgina 26)

El KH7 BM 
Granollers 
guanya en  
el retorn de la 
lliga femenina

(Pàgina 24)

El jove pianista 
de Cardedeu 
Víctor Braojos 
debuta al Palau 
de la Música

(Pàgina 17)

(Pàgina 10)

Una gossa amb 
càncer de pell, 
operada gràcies 
a les donacions 
de particulars

Integrants de la comunitat magribina en una de les manifestacions del cap de setmana, aquest diumenge al matí

Granollers 
adjudica les  
11 càmeres 
amb lector 
de matrícules

(Pàgina 5)

L’Ajuntament considera l’agressió un fet delictiu i no pas cap problema de convivència


