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Les aules digitals es 
retarden en 25 
instituts de la comarca

Les 24 Hores de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes arriba a l’edició 31, amb 

la capacitat de convocatòria 
habitual. L’organització cal-
cula que, de nou, fins a 30.000 

persones han seguit la cursa. 
El guanyador va ser l’equip Sis 
de Sis Racing, del Maresme, 

que tenia entre els corredors 
Jordi Rodés, de Santa Eulàlia, 
un clàssic de la prova.

N
Ú

R
IA

 T
A

R
R

ÉS

24 Hores multitudinàries, un any més

(Pàgina 21)
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El Fraikin BM Granollers va 
guanyar el Torneig Ciutat de 
Granollers d’handbol en gua-
nyar clarament el Torrevella 

(35-26). Era un últim test 
satisfactori de cara al comen-
çament de la lliga, divendres 
a casa contra el CAI Aragón.

Victòria al torneig de casa

(Pàgina 22 a 24) Albert López, pilot del Mototrack Bigues, felicita un dels integrants de l’equip guanyador

(Pàgina 18)
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L’organització de la primera 
edició de la Fira del Tomàquet 
del Vallès xifra en unes 1.500 
les persones que han passat 
pel recinte de La Fàbrica, 
a Santa Eulàlia aquest dis-
sabte. S’hi han pogut veure, 
degustar i comprar diverses 
varietats autòctones de tomà-
quets, algunes de les quals 
recuperades recentment en 
una tasca que impulsa el cui-
ner Pep Salsetes, juntament 
amb productors de la comarca. 
La mostra, que es repetirà el 
25 de setembre, l’organitza el 
Consell Comarcal.

Expectació en la primera Fira del 
Tomàquet del Vallès, a Santa Eulàlia

Sant Celoni 
estrena un dels 
millors rocòdroms 
d’Europa

(Pàgina 10)

ERC exigeix 
les actes als 
seus regidors 
a Vilamajor

(Pàgina 11)

Una empresa 
de Granollers 
farà el pla 
estratègic d’una 
ciutat del Perú

(Pàgina 15)

(Pàgina 3)

Problemes tècnics obliguen a demorar la introducció d’ordinadors durant setmanes o mesos


