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Capital dels torrons
Llinars celebra la 25a Fira dels Torrons amb una seixantena 
de parades i una gran afluència de públic. Va engegar dis-
sabte i es pot visitar fins aquest dilluns al Castell Nou.

(Pàgina 30) El Senyor Galet, un personatge de la fira
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Mor un veí 
de Castellcir 
de 77 anys en 
un incendi a 
casa seva

(Pàgina 10)

El trànsit de camions per la 
ronda Sud de Granollers cau  
un 30% des de la fi dels peatges
A la carretera del Masnou la reducció arriba a més del 70% (Pàgines 2 i 3)
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(Pàgines 4 i 5) Un nen i una nena arriben a la meta en la cursa adaptada d’aquest dissabte a Cardedeu

Competir sense barreres
Infants amb discapacitat fan una cursa adaptada als carrers de Cardedeu

L’Hospital  
de Granollers 
busca 
infermeres 
fora de 
Catalunya

(Pàgina 6)

Suplement setmanal

Mundial d’Handbol femení
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Els equips 
favorits prenen 
posicions
per a la ronda 
principal
de Granollers

L’Arxiu 
Municipal 
recopila fotos 
dels orígens 
de l’esport femení 
a la ciutat

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Una dotzena de nens i nenes van par-
ticipar dissabte, a Cardedeu, en la pri-
mera cursa adaptada per a infants com 
a part de les activitats organitzades per 

Viver de Bell-lloc, Hi Som i Amics d’en 
Biel amb motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat. Les 
mateixes entitats van fer, divendres, un 

mapatge per detectar punts amb barre-
res per a persones amb discapacitat. I a 
Granollers es va presentar oficialment 
l’associació Capaç i Vàlida.

Victòria de Catrofe i Ouboukir
Santiago Catrofe i Douae Ouboukir van ser els guanyadors 
del 55è Cros Internacional de Granollers, que es va disputar 
aquest diumenge amb uns 900 atletes.

(Pàgina 34) La sortida de la cursa masculina del cros
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El CB Mollet 
guanya el CB 
Benicarló, fins 
ara líder invicte, 
(95-92)

(Pàgina 36)

El Frakin 
derrota el 
Torrelavega 
(31-28) i es 
posa segon

(Pàgina 33)

El Recam Làser 
Caldes guanya 
a la pista de 
l’Alcobendas (1-5)

(Pàgina 37)


