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Control a l’oci nocturn
Efectius dels Mossos, policia estatal i les policies locals de 
Granollers i les Franqueses van fer una operació de control 
als locals d’oci nocturn del Ramassar la nit de divendres.

(Pàgina 5) La intervenció en un dels locals del Ramassar
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Premis 
Porxada a 
les botigues 
essencials

(Pàgina 21)

Assalten una botiga  
del centre de Granollers 
amb el mètode del butró
Els lladres van accedir-hi fent un forat a l’edifici del costat (Pàgina 13)
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(Pàgina 41) Francesc Colomé, Míriam Roset, Francesc Juzgado i Miquel Iceta davant l’escultura al Sot d’en Barriques

Parets referma el record a Sergi Mingote
L’estrena d’una escultura culmina una Diada de l’Esport Inclusiu que homenatja l’alpinista

Suplement

Amics d’El 
Xiprer celebra 
deu anys i 
homenatja 
Mercè Riera

(Pàgina 6)
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Granollers activa 
el compte enrere 
per al Campionat 
del Món amb 
una festa a la 
Porxada

Francisco
Blázquez: “Volem 
que el Mundial 
ajudi a fer créixer 
els clubs amb 
equips femenins”

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Lliurament a l’interior

El turisme 
vallesà 
tancarà 
l’any en 
positiu tot i 
la pandèmia

(Pàgines 2 a 4 i Editorial)

Pau Garcia, 
de Parets, 
campió del 
món de 
patinatge

(Pàgina 33)

La Diada de l’Esport i la Cultura In-
clusiva, que es va fer a Parets aquest 
diumenge, va ser un nou homenatge 
a l’alpinista i exalcalde del municipi 

Sergi Mingote. Parets va refermar el 
record a l’alpinista amb la diada i amb 
l’escultura que s’ha instal·lat al parc del 
Sot d’en Barriques, que representa el 

vol de l’àliga amb què l’alpinista, mort 
al K2 aquest gener, culminava els seus 
cims. A l’acte hi va assistir el ministre 
de Cultura i Esports, Miquel Iceta.

Les caps d’infermeria, els 
impulsors d’Oncodines i el 
president d’Amics d’El Xiprer, 
candidats a Vallesà de l’Any

Les caps d’infermeria dels 
Hospitals de Granollers, 
Mollet i Sant Celoni, Saray 
Alen, Mireia Vicente i Judit 
Lobera, respectivament; 
els impulsors de la cursa 
solidària a favor de la lluita 
contra el càncer, Oncodi-
nes, Lluís Vilalta i Jordi 

Franquesa, i el president 
d’Amics del Xiprer, Pep 
Nogueras, són els finalistes 
del premi Vallesà de l’Any 
2020 que atorga EL 9 NOU. 
El veredicte final se sabrà el 
dia 22 d’octubre en una gala 
que es farà a l’Aliança de 
Lliçà d’Amunt.

(Pàgina 15) 


