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Joan Castan, director de 
Coty a Granollers (a la 
foto), detalla que la seva 
planta ha multiplicat per 
dos la producció de fra-
gàncies. Ara, és un centre 
d’excel·lència internacional.

Coty dobla 
la producció 
després 
d’invertir-hi 
18 milions

(Pàgina 37)
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Mor aixafat per un toro en 
una nau de Disbesa, a Lliçà
La víctima, de 35 anys i veí de Sabadell, perd la vida en accident laboral dijous de matinada
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Els ciclistes 
reclamen més 
seguretat a 
les carreteres 
de Granollers

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 24)

La capital vallesana estre-
na un gran arbre de Nadal 
il·luminat a la plaça de la 
Corona. Es tracta d’una 
estructura metàl·lica de 12 
metres d’alçada i 4 metres 
d’amplada farcit de llums 
que llueix des d’aquest 
dimecres al vespre. Tam-
bé estan engalanats amb 
llums els carrers Anselm 
Clavé, Nou, Santa Espe-
rança, Sant Roc, Santa 
Anna, Rec, les places de 
les Olles i de la Caserna, 
Travesseres, Catalunya, 
Santa Elisabet, Joan Prim 
(fins a la plaça Verdaguer) 
i Minetes. Les associaci-
ons de comerciants han 
finançat la col·locació, i 
l’Ajuntament, el consum 
elèctric. La il·luminació 
nadalenca marca l’inici 
d’una agenda amb més de 
60 activitats de tota mena 
a Granollers, amb clàssics 
com el Parc Infantil de 
Nadal (PIN), les nadales 
a les escoles, novetats a 
les representacions d’Els 
Pastorets i l’estrena de la 
programació estable del 
Cinema Edison. 

Dotze 
metres 
de Nadal a 
Granollers

(Pàgina 59) El gran arbre de Nadal il·luminat es troba a la plaça de la Corona

Manifest  
del col·lectiu 
EnRaonar a 
favor del diàleg 
i la democràcia

(Pàgines 5 i 27)

Cs, en contra 
de la Medalla 
de la Ciutat a 
La Gralla per 
sobiranistes

(Pàgina 7 i editorial)

L’Ametlla 
canvia el pla 
general per  
fer un súper  
a Can Draper

(Pàgina 26)

Detingut  
un home de 
47 anys acusat 
d’un homicidi 
a Cardedeu

(Pàgina 25)

EL 9 NADALNOU9EL

Idees per regalar

Propostes culinàries

Fires i mercats

(Pàgines 47 a 58)

(Pàgines 10 i 11)

La plaça  
més ‘romana’ 
de Caldes

Divendres, 30 de novembre de 2018


