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L’Ajuntament  
de la Garriga es queda 
l’esplai de la gent gran 
de la Fundació La Caixa

L’alcalde de Santa Eulàlia 
anuncia una consulta 
sobre la recollida  
de residus per al 25-N

Els veterinaris no 
poden salvar la vida 
del camaleó rescatat  
a Lliçà d’Amunt

(Pàgina 14) (Pàgines 16 i 17) (Pàgina 21)

El procés torna a pujar de 
temperatura al Vallès. Entre 
plens, actes i concentraci-

ons als carrers, diputats de 
JxSí expliquen els plans del 
govern. El regidor i diputat 

Chakir el Homrani insisteix 
a Granollers que “passaran 
coses” i el diputat Jordi 

Cuminal aplega unes 700 
persones a la plaça de la Vila 
de Sant Celoni (a la foto).
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El 155 i la DUI escalfen el procés al Vallès

Moment crucial
(Pàgines 2 a 8)

Ajuntaments independentistes 
es mobilitzen per donar suport 
al govern català i al Parlament

ERC fa fora del govern de Sant 
Pere de Vilamajor un regidor 
del PSC per no rebutjar el 155

Setze ajuntaments del Vallès, 
inclòs Granollers, aproven 
textos contra l’article 155

Pendents de 
l’article 155, a 
TV3 i Catalunya 
Ràdio
Els granollerins David Bassa 
i Francesc Cano, caps d’Infor-
matius de TV3 i Catalunya 
Ràdio respectivament, estan 
convençuts que l’Estat espa-
nyol intervindrà els seus 
mitjans de comunicació amb 
l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució.

(Pàgina 30)

L’oferta de supermercats 
supera la mitjana catalana a 
Granollers. Mercadona (a la 

foto) és la cadena amb més 
metres al Vallès Oriental, i 
Dia, la que té més botigues.

Els súpers no paren de créixer
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