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Els Mossos fan una quinzena  
de ‘desallotjaments exprés’  
a Sant Celoni i Palautordera
Les actuacions es fan de forma coordinada amb les policies locals i els serveis socials

L’alcalde Mayoral anuncia 
al sopar d’Oncovallès que 
l’Ajuntament destinarà el 
primer mig milió d’euros 
per al futur edifici que 
acollirà els tractaments de 
radioteràpia a l’Hospital 
de Granollers.
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Quina por a l’Ametlla!

(Pàgina 21)

Mig milió 
d’euros per 
al centre de 
radioteràpia 
de Granollers

Rècord  
de 28min 
20s al Tast  
de la Mitja

Remuntada 
del CH 
Caldes (5-6) 
a la pista 
del Vendrell
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Vuitena 
jornada 
sense perdre 
de l’EC 
Granollers
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Els artistes Helena Pielias 
i Vicenç Viaplana Ventura 
estrenen l’obra titulada 
“224. GRN. Terror” al 
Museu de Granollers. Es 
tracta d’una instal·lació 
impactant que recrea els 
cossos de les 224 víctimes 
del bombardeig de l’aviació 
feixista el 1938. La cruesa 
de la imatge dels cadàvers 
aixeca una certa polseguera 
a les xarxes socials.

(Pàgina 6) L’obra “224. GRN. Terror” al Museu de Granollers, obra de Helena Pielias i Vicenç Viaplana Ventura

Les 224 
víctimes 
per les 
bombes  
feixistes al 
Museu de 
Granollers

(Pàgina 5) L’alcalde, Josep Mayoral, al sopar d’Oncovallès divendres al vespre
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Cardedeu reclama 
481.827 euros  
a l’empresa que va fer 
malament la piscina

Mor a 77 anys  
Josep M. Pastallé, alcalde  
de Bigues i Riells per CiU 
entre el 1992 i el 2007

Correus triga un mes  
i mig a repartir cartes 
a Llerona per la manca 
de personal
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El túnel del terror de la companyia Milnotes s’estrena amb 
èxit a la Finca, a l’Ametlla del Vallès. En 20 minuts, el públic 
troba 23 personatges i ha de resoldre un enigma.


