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L’escola d’estiu de la CUP 
reivindica des de Roca 
Umbert la recuperació de  
la gestió directa dels serveis

Concentració de veïns del 
carrer Figueretes de Sant 
Feliu per a l’arranjament 
d’una claveguera a cel obert

Restauren una antiga nau 
protegida a la Garriga 
per fer-hi 23 habitatges 
nous de lloguer

(Pàgina 9)(Pàgina 8)(Pàgina 4)

Un homenatge als pioners
Cinquanta anys després, Cardedeu reviu l’esperit dels con-
certs de jazz als Pinetons amb un cartell excepcional que va 
omplir de públic la pista del parc Pompeu Fabra.

(Pàgina 17) Públic a l’aniversari de les Nits amb Jazz
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Bona represa a Europa
El Fraikin Granollers supera el primer capítol de Lliga Euro-
pea EHF contra el Prolet 62, de Macedònia del Nord, gràci-
es al gran resultat del primer partit d’eliminatòria (21-36).

(Pàgina 29) Chema Márquez en una penetració d’atac 
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Els municipis del Vallès 
Oriental procuren blindar-se 
contra els botellots
Joves concentrats en un polígon de Llinars reben els Mossos a cops de llauna

(Pàgines 2 i 3 i editorial)
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(Pàgina 27) Un pilot de l’equip MMR a punt de creuar la línia de meta amb l’alcalde de Lliçà d’Amunt, a la dreta

Més públic avala les 24 Hores de Lliçà 
L’equip Gass Racing guanya la prova de resistència en ciclomotor de la Vall del Tenes

Festes a Llinars 
i Sant Celoni

(Pàgines 22 a 24)

Festa major de 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 19)

Bona sensació  
a Santa Maria 
de Martorelles 
amb el primer 
festival Guspira

(Pàgina 18)

Dos horts amb 
6.400 plantes 
de marihuana 
desmantellats 
al Montnegre

(Pàgina 9)

L’Esport Club 
perd (0-1) el 
primer partit 
de lliga amb el 
San Cristóbal

(Pàgina 30)

El fabricant d’articles d’il-
luminació Luxiona deixarà 
de fabricar a Canovelles. 
La direcció ha plantejat un 
nou ERO als pocs operaris 
de producció que hi que-
daven i traslladarà tot el 
personal d’oficines a uns 
despatxos a Barcelona.

Nou ERO 
a Luxiona 
per deixar 
de produir a 
Canovelles

(Pàgina 15)


