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(Pàgina 5)

Veïns de Santa Eulàlia llencen 
la brossa a Lliçà d’Amunt  
a causa del porta a porta

Santa & Cole 
intensifica  
el litigi  
per plagi 
amb Qatar

Romeva 
explica en 
un llibre 
l’experiència 
a la presó

(Pàgina 23)

Una dona de la Roca i el seu 
fill han viscut deu mesos en 
una pensió després d’haver 
estat desnonats

Value Retail invertirà  
50 milions d’euros  
en una nova reforma  
de La Roca Village 

Membres d’Ametlla’t  
amb ERC qüestionen  
la presidenta local i  
l’executiva comarcal del partit

(Pàgina 11)

(Pàgina 25)

Les àrees de contenidors de la Cruïlla, límit entre els dos municipis, apareixen saturades 

In Crescendo 
estrena el seu 
tercer disc  
a Torroella  
de Montgrí

(Pàgina 26)

Des de fa 22 dies, un grup de joves de Cardedeu ha ocupat 
un edifici abandonat al carrer Joan Miró, amb l’objectiu de 
crear-hi un espai alternatiu per als joves i, alhora, denunciar 

la dificultat per accedir a l’habitatge. El col·lectiu ha engegat 
el Centre Social Okupat de l’Espora, que ha tingut una bona 
resposta i s’inaugurarà oficialment el 4 de gener.

‘Okupes’ amb vocació de servei

(Pàgines 6 i 7) Cinc dels ‘okupes’ de l’edifici, aquest dilluns a la sala principal de l’habitatge
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Després de més de 40 
anys, la galeria d’art AB, 
de Granollers, tancarà 
definitivament dilluns 
vinent per motius de salut 
del seu propietari, Josep 
Botey.

Tanca  
la històrica 
galeria 
AB de 
Granollers

(Pàgina 27)

Des d’aquest dijous i fins dissabte, milers de nens i nenes 
passaran pel Parc Infantil de Nadal de Granollers, que con-
verteix el Palau d’Esports en un saló de jocs gegant.
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El Nadal més divertit

(Pàgines 32 i 33)

(Pàgina 10)

Les seleccions catalanes d’handbol base confien en el plan-
ter vallesà. Els equips de la comarca aporten la meitat de 
jugadors als equips que disputaran l’estatal d’autonomies.

A
IT

A
N

A
 S

U
C

H

Handbol amb planter vallesà

(Pàgina 36)


