
Amb aquesta edició d’

Marques exclusives 
i també de gamma 

mitjana.

Comprem diamants 
de totes les talles, 
formes i pureses.

COMPREM OR, RELLOTGES,
DIAMANTS I PLATA

MÉS
Li donem

Peces antigues, 
noves o

trencades.

Demani pressupost 
per la seva joia 

sense compromís.
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Granollers C. Santa Elisabet, 19 - Tel. 93 879 25 87

648 678 819
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Divendres, 29 de desembre de 2017Venda conjunta i inseparable amb El Periódico de Catalunya 2,5 euros 

Preu de referència d’EL 9 NOU 1 euro
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Els mapes 
electorals del 
21-D al Vallès 
Oriental

Els llaços grocs 
tornen a les 
façanes dels 
ajuntaments     
Superat el període electoral, 
els llaços grocs i les pancar-
tes que reclamen la llibertat 
dels presos polítics es tornen 
a veure en façanes i balco-
nades dels ajuntaments. A 
Granollers –a la imatge– el 
llaç groc es va tornar a posar 
dijous, després que ho acor-
dés la junta de portaveus.

(Pàgina 8)

Els centres especials de 
treball donen sortida laboral 
a 541 discapacitats vallesans

Tres vallesans ultimen la 
preparació per participar 
en la 40a edició del Ral·li 
Dakar, que se celebrarà del 
6 al 20 de gener i passarà pel 

Perú, Bolívia i l’Argentina. 
Dos dels participants de la 
comarca ja són veterans en 
aquesta prova. Lucas Cruz, 
de Caldes, acompanyarà 

de nou Carlos Sainz com a 
copilot d’un dels favorits per 
imposar-se en la categoria 
de cotxes. José Luis Criado, 
de la Roca, hi participarà 

per 28è any i serà un dels 
copilots de l’equip de cami-
ons KH-7 Epsilon. En aquest 
mateix equip hi debutarà 
Javi Tamayo, de Granollers.

(Pàgines 38 i 39) Javi Tamayo, en primer terme, i José Luis Criado, a l’esquera, amb el camió i el pilot Jordi Juvanteny
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A punt per a l’aventura del Dakar

Viver de Bell-lloc començarà al febrer les obres d’una residència a la casa de Lluïsa Oller

(Pàgines 4 a 7)

(Pàgines 2 i 3)

Una nova rotonda 
millorarà l’accés 
a la carretera    
de Palautordera 
des de la C-35

(Pàgina 10)

Els canvis de 
direcció dificulten 
l’accés al pàrquing 
del Cemav a 
Granollers

(Pàgina 13)

La loteria de 
Catalunya 
augmenta la 
distribució de la 
Grossa al Vallès

(Pàgina 18)

L’empresa 
Relats de 
Caldes ultima 
una implantació 
a Romania

(Pàgina 23)


