
JAGUAR F-PACE

ENCARA MÉS JAGUAR,
SI ÉS POSSIBLE.

Ctra. Granollers a El Masnou Km. 15 (Granollers)
Tel: 93 720 61 60 - solmobil.jaguar.es
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Territori proposa carrils 
bus o vies segregades en 
quatre línies per millorar 
el transport públic

Les obres del pàrquing 
de Caldes duraran 
dos mesos més per la 
composició del terreny

Un membre dels Xics 
crea una app de mòbil 
que optimitza assajos i 
actuacions castelleres

(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 10) (Pàgina 21)

La presó 
simbòlica 
arriba dijous  
a Granollers

(Pàgina 10)

El lloguer de locals ja és 
el doble de car a Anselm 
Clavé que a la Porxada

(Pàgina 15)La limitació de l’oferta impulsa a l’alça els lloguers a Granollers

Granollers 
recordarà els set 
deportats de la 
ciutat a camps nazis

Granollers 
prepara un 
homenatge a 
les persones 
de la ciutat 
deportades a 
camps nazis. 
Unes llam-

bordes recobertes de llautó es 
posaran davant de les seves 
cases el dia 28. És una idea 
de l’artista alemany Günter 
Demnig (a la foto), que s’ha 
fet en 21 països europeus.

(Pàgina 4)

Cardedeu viu l’Aplec de Sant Hilari 
El primer gran aplec de l’any a la comarca va tornar a omplir 
els entorns de l’ermita de Sant Hilari a Cardedeu. Tot i el mal 
temps s’hi van aplegar més de 2.000 persones.

(Pàgina 19) Els preparatius del dinar durant l’Aplec

El KH-7 BM 
Granollers 
reprèn la lliga 
amb victòria 

(Pàgina 24)
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Ple al Montseny amb la primera neu
Un dels accessos al Turó de 
l’Home va fregar el col·lapse 
aquest diumenge, amb la 

primera nevada de l’any al 
Montseny. La cota de neu, 
situada als 1.300 metres, va 

obligar a circular amb cade-
nes per la carretera de Penya-
cans i la presència de cotxes 

aparcats feia impossible la 
circulació en els dos sentits 
de la marxa en alguns punts.

(Pàgina 5) Uns nens i les seves famílies gaudeixen de la neu que hi havia al Turó de l’Home aquest diumenge
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