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L’atleta kenyà Robert 
Kipkoech Cheruyiot va 
imposar-se en la 24a edi-
ció de la Mitja Marató 
Granollers-les Franqueses-la 
Garriga, disputada aquest 
diumenge. Amb un temps 
superior a l’hora (1h 02min 
02seg), que va quedar lluny 
de la millor marca de la pro-
va, encara en propietat de 
Robert Wanjiru, Cheruyiot, 
que ja figurava entre els 

favorits, va haver d’esprin-
tar per imposar-se al seu 
compatriota Erick Kibet. 
Joyce Chepkirui va guanyar 
en categoria femenina. Des 
del punt de vista popular, 
la prova va tornar a resultar 
atractiva: 6.300 participants 
i un ampli seguiment pel 
recorregut. Vista la capaci-
tat d’atracció, l’associació 
esportiva La Mitja, entitat 
organitzadora, ja ha calibrat 
les possibilitats de creixe-
ment. Els 8.000 atletes són 
el proper objectiu.

Vuit escoles perdran 
aules per la baixa 
natalitat a la comarca

(Pàgina 5)

El Fraikin cau a 
Conca en el retorn 
de la Lliga Asobal

(Pàgina 43)

El kenyà Cheruiyot 
guanya una mitja marató 
amb 6.300 atletes

La Lliga Asobal s’ha reprès 
amb mal peu per al Fraikin 
BM Granollers. Aquest dis-
sabte, l’equip va perdre a 
Conca (34-31).

Vuit escoles públiques de 
la comarca tindran una aula 
menys de P-3 el curs vinent. 
És la conseqüència del des-
cens de la natalitat, que porta-
rà menys alumnes a les aules.

(Pàgina 4)

(Pàgina 3)

Els 1.700 pisos 
socials a Granollers 
no es faran en el 
termini previst

Els jutges 
demanen més 
mitjans i noves 
sales a Granollers

Els 1.700 habitatges soci-
als que s’havien projectat 
a Granollers des de 2006 
no seran una realitat l’any 
2012, com estava projectat. 
L’aturada del sector immo-
biliari impossibilita aquesta 
construcció, tot i que des de 
l’Ajuntament remarquen que 
l’oferta actual està ajustada a 
la demanda.

Més mitjans i més jutjats. És 
la demanda que magistrats 
i advocats de Granollers van 
adreçar als delegats del Con-
sell General del Poder Judici-
al, que divendres van visitar 
la ciutat. El setè jutjat civil ha 
començat a treballar amb la 
meitat de la plantilla.

(Pàgines 26 i 27)

(Pàgina 13)

La policia investiga 
l’origen d’un 
abocament a la llera 
del riu a Granollers
La Policia Local de Granollers 
investiga l’origen dels dos 
dipòsits i de la vintena de 
bidons petits amb produc-
tes tòxics localitzats aquest 
dijous. Part d’aquests produc-
tes es van abocar a la llera del 
riu, sense produir afectacions 
greus ni arribar a l’aigua.

(Pàgina 4 i 5)
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La celebració va aplegar diverses colles de gitanes del Baix Montseny

La colla de 
gitanes Filferro 
de Sant Celoni 
celebra 25 anys
La celebració dels 25 anys 
de la colla de ball de gitanes 
Filferro, de Sant Celoni, va 
reunir a la plaça de la Vila la 
colla local i les de Sant Esteve 
i Llinars, aquest diumenge. És 
el preludi de les novetats de 
diumenge de Carnestoltes.
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El gruix principal de participants en la prova en el pas per la carretera de Ribes, prop de l’ajuntament, a les Franqueses

L’organització veu 
viable arribar a 
8.000 corredors 
amb petits canvis

(Pàgines 28 a 42)

Classificacions i 
temps de tots els 
atletes participants 
a la cursa


