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La forta tempesta d’aquest 
diumenge a la tarda ha pro-
vocat diversos problemes 
de trànsit. A la Garriga, 
l’acumulació d’aigua a la C-
17 va entorpir la circulació. 
A les Franqueses es van tan-
car els guals del Congost.

La tempesta 
provoca 
problemes 
de trànsit a la    
comarca

(Pàgina 11)  L’acumulació d’aigua va provocar molts problemes a la C-17 a la Garriga

(Pàgina 17)

Lliçà d’Amunt instal·la 
càmeres amb lectors de 
matrícula per prevenir 
robatoris

La firma asturiana 
Aluminera fixa la seu 
operativa al polígon Font 
del Ràdium de Granollers

Licitades les obres per 
suprimir el pas a nivell 
de la carretera de 
Samalús a la Garriga 

(Pàgina 6)(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 4)

Cardedeu 
recorda el 
mestre Pere 
Comas amb 
un carrer

(Pàgina 26)

El Fraikin 
cau davant 
el Bidasoa 
d’Irun per 
un sol gol

El comitè d’empresa  
de l’Hospital alerta que 
la nova Policlínica farà curt
Asseguren que el nou centre no resoldrà les mancances sanitàries de Granollers i comarca

(Pàgina 5 i editorial)
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Una visita al refugi de la 
plaça Maluquer i Salvador, 
de Granollers, el corredor 
de la Constància i el carrer 
Catalunya i les sensacions 
dels seus participants, 
serviran a l’artista de 
Cardedeu Cinta Vidal per 
pintar una paret del carrer 
Catalunya dins del projecte 
“Murs que parlen”. Mig 
centenar de persones van 
fer la visita i, després, van 
respondre unes preguntes, 
sobre el que els suscitava 
el refugi. Després, a la Sala 
Tarafa, es van llegir les res-
postes.

(Pàgina 20) Els participants en la visita al refugi escrivien les respostes en unes postals amb imatges de la ciutat

Visita al 
refugi 
com a 
inspiració 
artística


