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(Pàgina 39)

Els veïns anuncien  
dos mesos més de talls a  
la ronda Sud de Granollers

L’Hospital 
de Mollet 
ampliarà 
el servei 
d’urgències

Jordi Turull, 
de Parets, 
posa fi  
a la seva 
vaga de fam

(Pàgina 11)

(Pàgina 50)

L’empresa de Llinars 
Stimulo dissenya el primer 
coixí per corregir la mala 
posició fetal en els parts

Abraham Kiptum, 
rècord del món de  
mitja marató, correrà  
la Mitja de Granollers

Aldi modernitza la  
seva oferta a Granollers 
amb una nova botiga  
a la ronda Sud

(Pàgina 10)

(Pàgina 23)

Tallaran el trànsit dilluns, dijous i divendres entre el 21 de gener i el 29 de març

Continua  
la mobilització 
que reclama  
la resolució del 
crim de Vianca

(Pàgina 27)

La BV-5001 entre Martorelles i Vilanova és la segona carrete-
ra més perillosa de la xarxa viària catalana. Ho diu l’informe 
EuroRAP del RACC, que analitza les dades de sinistralitat 

dels darrers tres anys. Aquest tram ha empitjorat resultats 
en contrast amb la millora experimentada per la mateixa BV-
5001 entre Martorelles i Santa Coloma de Gramenet.

La segona carretera més perillosa

(Pàgines 2 a 4) El tram de la carretera de la Roca entre Martorelles i Vilanova té una mitjana de 2,3 sinistres l’any
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El col·lectiu Al-Huda 
convoca els seus fidels a 
resar al carrer Sant Ramon  
perquè no els deixen fer 
servir el local que van 
comprar al 2013 al carrer 
Àngel Guimerà.

Musulmans 
de Mollet 
tornen  
a resar  
al carrer

(Pàgina 20)

L’antic Centre Cultural de Granollers es transforma en el 
nou Cinema Edison, que dimecres va estrenar-se amb la pro-
jecció de la pel·lícula Nuovo Cinema Paradiso.
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L’Edison engega el projector

(Pàgines 40 i 41 i editorial)

(Pàgina 5)

Divendres, 21 de desembre de 2018


