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(Pàgines 8 i 9) (Pàgina 35)

El fabricant Bultaco 
atura la producció a 
Montmeló i presenta 
concurs de creditors

La Diputació licitarà 
pel cartulari de Sant 
Miquel del Fai a la 
subhasta de Christie’s

El centre de radioteràpia  
de Granollers tractarà  
uns 500 pacients anuals del 
Vallès, Osona i el Ripollès

(Pàgina 30)

La universitat consolidarà 
i ampliarà el seu campus 
a la ciutat, la UGranollers, 
amb un nou edifici que es 
construirà al polígon Palou 
Nord, al costat del centre  
de serveis a les empreses  
de Can Muntanyola. 

La UVic 
continuarà 
creixent amb 
un nou edifici 
a Granollers

(Pàgina 7)

Tres víctimes mortals,  
de Granollers i Sant Celoni, 
per accidents de trànsit
Dos granollerins, de 29 i 32 anys, perden la vida a Vilafranca, i un veí de la Batllòria, en un xoc a la C-35

Deu de les 14 peces que 
componen el retaule 
gòtic de sant Esteve es 
podran veure per primer 
cop durant un any en una 
gran exposició que està 
organitzant el Museu de 
Granollers d’acord amb 
el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, que en té la 
propietat des de 1917, quan 
Granollers se’l va vendre per 
150.000 pessetes.

El retaule 
gòtic 
de sant 
Esteve 
tornarà a 
Granollers
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(Pàgines 2 a 6) L’exorcisme de la princesa Eudòxia gràcies a sant Esteve, una de les 14 taules del retaule granollerí

(Pàgina 19)

Penúria 
d’efectius  
i mitjans als 
Bombers de 
Sant Celoni

(Pàgina 17)

(Pàgina 11)

Clam al comiat 
de Vianca 
Roca perquè  
es resolgui el 
seu assassinat


