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(Pàgina 17)

Mor l’orguener 
i compositor 
de Marata 
Josep Maria 
Arrizabalaga

Són la Núria Noguera i les seves filles, l’Ona i l’Estel. Nogue-
ra va ser voluntària als Special Olympics de Granollers el 
1994 i, ara, acompanya les noies als jocs d’Andorra i la Seu. 

Una història ben especial

(Pàgina 45)

(Pàgina 13)

Arxiven la causa penal 
contra una veïna de 
Sant Celoni exmembre 
del secretariat de l’ANC 

L’església de Caldes 
instal·la un columbari 
per a 500 urnes  
de cendres de difunts

Detenen una dona  
de la Roca per l’homicidi 
del seu home, enterrat  
en calç viva a Argentona

(Pàgina 5) (Pàgina 19)

La baixada de l’atur al 
Vallès bat rècords del 2010
Quatre-cents desocupats menys al setembre gràcies a la indústria i la construcció

Granollers 
tornarà 
a tenir 
cinema  
al centre

(Pàgina 29)

L’Associació Cultural (AC) 
gestionarà el Centre Cul-
tural de Granollers amb 
una programació completa 
dedicada al cinema. La pro-
posta de l’AC, que ja hi feia 
les sessions del Cineclub, és 
l’única que s’ha presentat 
a l’Ajuntament, titular de 
l’espai des de fa 10 anys. Els 
responsables de l’AC volen 
que el nou projecte arran-
qui abans de Nadal i no es 
conformarà amb la projec-
ció de pel·lícules d’estrena. 
A més, hi haurà presentaci-
ons i exposicions, “sempre 
pensant en un públic molt 
ampli”, segons l’AC, que 
evitarà la competència amb 
les sales comercials.G
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(Pàgina 31 i editorial) Ricard Caussa i Martí Pujadas, de l’AC, a la porta del Centre Cultural de Granollers

A partir d’aquest 12 d’oc-
tubre, dues noves línies de 
bus regular uniran l’estació 
de tren de Sant Celoni amb 
Santa Fe del Montseny 
i Fontmartina. El servei 
funcionarà tots els caps de 
setmana i festius de l’any. 

Dues línies  
de bus uniran 
Sant Celoni 
amb el Parc  
del Montseny

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 35)

Mor a 87 
anys Ramon 
Dameson, 
dibuixant  
de la Garriga


