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 (Pàgina 17)

La marca de la multinacional ja s’ha esborrat de l’accés a la planta Una escena del pessebre vivent, aquest diumenge

La fàbrica que Valeo va tancar aquest estiu recu-
perarà l’activitat al gener. L’empresa Class Plastics 
s’hi traslladarà des de Rubí i donarà feina a 80 tre-
balladors de la multinacional. 

El central Marc Cañellas celebra un gol en el partit de dissabte
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Temps de pessebres vivents
Sant Fost ha reviscut la tradició del pessebre 
vivent, que ja suma més de mig segle i que l’ha 
convertit en un referent comarcal. Aquest cap de 
setmana van començar les representacions.

 (Pàgina 24)  (Pàgina 25)

Activitat garantida a Valeo Pas cap a la Copa Asobal
La victòria sobre el Benidorm aquest dissabte (25-
20) dona la clau per ser a la Copa Asobal de Lleó 
al Fraikin BM Granollers. Si guanya dimecres a 
Guadalajara tindrà la classificació garantida.
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(Pàgina 5) Vehicles policials controlen l’accés al mercat de Canovelles, aquest diumenge al matí

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Canovelles sense ‘top manta’

Turull: “La 
normalitat del 155 
és la normalitat 
del feixisme”   

Fins a 600 
persones 
van assistir 
diumenge 
a l’acte 
central de 
Junts per 
Catalunya 

al Vallès. L’acte es va fer al 
poble de Jordi Turull, Parets, 
i també hi va participar per 
videoconferència el cap de 
files, Carles Puigdemont.

(Pàgina 6)

Xavier 
Domènech: “Els 
blocs ens fan 
més dèbils”    

El cap de 
llista de 
Catalunya 
en Comú 
Podem 
defuig els 
blocs. Diu-
menge, en 

un acte davant un centenar 
de persones a Granollers, va 
presentar la seva llista com la 
garantia que l’agenda social 
tindrà veu al Parlament.

(Pàgina 8)

La gran presència de man-
ters al mercat de Canovelles, 
que s’havia convertit en un 
maldecap cada diumenge, 

ha quedat suprimida en les 
últimes setmanes. El fort 
operatiu policial als dos 
extrems del mercat, que era 

on s’instal·laven els manters, 
ha dissuadit els venedors. 
Després de mesos de reivindi-
cació per part dels paradistes, 

el control policial s’ha accen-
tuat. En paral·lel, continua 
la campanya informativa als 
compradors.

L’economia vallesana 
recupera el pes que 
tenia abans de la crisi

(Pàgina 3)L’ocupació encara és lluny dels màxims de 2007, segons l’estudi del BBVA

(Pàgina 22)

El popular 
restaurant 
Ca la Sila, de 
Granollers, tanca 
indefinidament


