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(Pàgines 16 i 17)

Mayoral anuncia que 
tornarà a presentar-se  
a les municipals

Santa Eulàlia 
recupera  
el porta a porta 
per augmentar 
el reciclatge

El BM 
Granollers 
impulsa un 
equip Special 
d’handbol

(Pàgina 44)

(Pàgina 31)

Un veí de Caldes de 84 
anys mor atropellat 
a la C-59 davant del 
restaurant Olimpo

El grup Inkemia torna a 
Mollet la seva seu social, 
que va traslladar pels fets 
del Primer d’Octubre

Els 50 anys  
de l’Institut Cumella, 
segons 10 dels seus 
protagonistes

(Pàgina 21)

(Pàgina 10)

Serà la quarta vegada consecutiva que ho fa com a cap de llista del PSCHomenatge 
als vallesans 
caiguts  
a la Batalla  
de l’Ebre

(Pàgina 12)

(Pàgina 3)

Can Montcau obre les seves portes al públic aquest diven-
dres. El nou parc comercial ha generat prop de 240 llocs de 
treball directes i una inversió conjunta d’uns 37 milions 

d’euros. L’alcalde de Lliçà d’Amunt, la sotsdirectora de 
Comerç de la Generalitat i directius de Leroy Merlin, Lidl, 
Norauto, Tiendanimal i Viena inauguren les instal·lacions.

Lliçà estrena el seu parc comercial

(Pàgina 33) En primer terme, l’alcalde de Lliçà, el director de Leroy Merlin i la sotsdirectora de Comerç de la Generalitat
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Granollers fa 
un ple de la 
ciutat centrat 
en les cicatrius 
de la crisi
Granollers celebra el ple 
sobre l’estat de la ciutat, 
el darrer del mandat. L’al-
calde, Josep Mayoral, va 
valorar la baixada de l’atur 
a la ciutat després d’anys 
de crisi, però va insistir 
que “encara és massa”.

(Pàgines 4 a 7 i editorial)

La transformació de la plaça Barangé de Granollers comen-
çarà per la banda dels edificis de La Mútua i la futura seu 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

La nova plaça Barangé

(Pàgina 8)

El gerent d’Ocine, Joan Agustí, analitza la situació del cine-
ma a la comarca, que l’any passat va registrar uns 500.000 
espectadors a Granollers i uns 80.000 a Sant Celoni.

Prop de 600.000 espectadors

(Pàgines 34 i 35)
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