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REGAL de:
PROMOCIÓ ESPECIAL GRANOLLERS:

20€
Per 20 g.

50€
Per 50 g.

100€
Per 100 g.

GRANOLLERS: c/ Santa Elisabet, 19
Tel. 93 879 25 87

Nº1 a Catalunya!
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Els magistrats reclamen 
tres nous jutjats a 
Granollers

Uns 200 manifestants van fer costat a la 
convocatòria de l’Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes de l’escola Soler de 
Vilardell en demanda d’un nou edifici per 
al centre. La Generalitat ha ajornat sense 
data la construcció d’aquest nou edifici. Els 
pares rebutgen l’opció d’ampliar els mòduls 
prefabricats per encabir els alumnes. La 
manifestació va tallar durant uns minuts 
l’accés a l’autopista AP-7. Una comissió 
amb tècnics d’ensenyament i representants 
municipals i dels pares estudiarà a partir 
d’ara alternatives per al curs vinent.
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Més de 700 corredors van 
prendre part aquest diumen-
ge en una cursa solidària 

contra el càncer de ronyó 
celebrada a les Franqueses. 
L’organització vol repetir.

Deu quilòmetres contra el càncer

(Pàgina 5) Alumnes i els seus pares van recollir amb pancartes la reivindicació d’un edifici en condicions per a l’escola pública

Un veí de Cànoves 
necessita 40 punts de 
sutura després de ser 
atacat per quatre gossos

Els escombriaires de 
Mollet amenacen per 
tercer cop de fer una 
vaga d’un mes

Artur Mas vincula l’acusació 
de corrupció a un atac a les 
aspiracions nacionals en un 
acte de CiU a Granollers

(Pàgina 4) (Pàgina 6) (Pàgina 8)

Dos-cents 

manifestants 

demanen una 

nova escola a 

Sant Celoni

Les set sales de primera instància fan la 

feina que correspondria a onze

Un pintor de 

Badajoz guanya 

el Premi Merino

(Pàgina 17)

Yolanda Font i 
Laura Puigdueta, 
subcampiones 
del món d’hoquei

(Pàgina 28)

L’Hoquei Sant 
Feliu no passa 
de l’empat 
davant del cuer

(Pàgines 26)

(Pàgines 2 i 3)


