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(Pàgina 11) (Pàgina 28)

Mor atropellat un 
treballador municipal 
de 62 anys en un 
polígon de Montmeló

Els acomiadaments 
col·lectius registren un 
lleuger repunt durant el 
2018 al Vallès Oriental

Samara, la gossa rescatada 
d’un pou a Vilanova, 
aconsegueix una família 
d’adopció a Vallromanes

(Pàgina 18)

La Porxada de Granollers estrena un nou sistema de leds que 
millora la seva il·luminació i estalvia energia. L’Ajuntament 
vol escampar el sistema a 24 monuments més de la ciutat.
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La Porxada estrena llums

(Pàgina 37 i editorial)

El granollerí Toni Cumella 
revestirà amb la seva cerà-
mica la façana del nou El 
Bulli que Ferran Adrià obri-
rà a Cala Montjoi, a Roses 
(Alt Empordà).

Ceràmica 
Cumella 
al nou 
El Bulli 
d’Adrià

(Pàgines 32 i 33) Ferran Adrià i Toni Cumella, a Cala Montjoi

Batuda de la policia contra  
el petit tràfic de drogues a 
Granollers i les Franqueses

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de 
Granollers alerta que l’alça dels preus del lloguer i la deroga-
ció del decret de l’habitatge fan augmentar els casos de des-

nonaments a la ciutat, Canovelles, la Roca i les Franqueses. 
L’entitat rep entre tres i quatre casos nous cada setmana. Els 
ajuntaments admeten que la situació s’agreuja.

Amb l’ai al cor pels desnonaments

(Pàgines 2 i 3) Eva Viudez, amb dos fills, va ser desnonada i ara viu en aquest pis de lloguer social a Granollers
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Una trentena d’agents policials registren tres bars i una cafeteria

Els busos  
al Montseny 
mouen 4.600 
viatgers en 
tres mesos

(Pàgina 4)

Les Franqueses 
homenatja  
les víctimes de 
la Guerra Civil 
i el franquisme

(Pàgina 7)

Budó: “Seria  
un honor  
ser al Govern, 
però no hi ha 
res fet”

(Pàgines 8 i 9)

(Pàgina 17)


