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(Pàgina 18) (Pàgina 42)

El MNAC ja té a punt 
les 10 peces del retaule 
gòtic de Sant Esteve que 
s’exposaran a Granollers

Can Rajoler, primer 
restaurant a prova de ‘La 
Guia Miquelín’ de l’Ateneu 
Gastronòmic de l’Aliança

El jutge dicta presó per 
a un home acusat d’una 
de les dues agressions a 
Corró d’Avall de fa 15 dies

(Pàgines 34 i 35)

El pla d’ajust del grup de 
distribució Dia preveu el 
tancament del seu magat-
zem a Sant Antoni de 
Vilamajor, on hi treballen 
entre 170 i 180 persones.

Dia posa 
en perill 
170 llocs  
de treball  
a Vilamajor

(Pàgina 31)

L’Hospital de Granollers 
recupera la gestió directa 
del seu aparcament

L’estació de mesura de la contaminació de Granollers regis-
tra valors superiors als permesos de partícules en suspensió 
inferiors a 10 micres (conegudes com a PM10) en sis ocasi-

ons entre dijous de la setmana passada i aquest dimecres. 
L’Ajuntament arrencarà mesures per corregir-ho com la 
neteja amb reg dels carrers de la ciutat, entre d’altres.

Sis dies per sobre del límit de contaminació

(Pàgina 8 i editorial) L’embús habitual a la C-17 entre Granollers i Parets quan cau la nit, aquest dijous al vespre

Tot i una sentència judicial, l’empresa Proursa feia d’‘okupa’ a les instal·lacions

Granollers 
relaxa normes 
per impulsar 
els habitatges 
al centre

(Pàgines 2 i 3)

Troben una 
nova planta 
invasora al 
riu Mogent  
a la Roca

(Pàgina 5)

Un gos de 
Bigues guanya 
un concurs  
a Sòria de 
buscar tòfones

(Pàgina 42)

(Pàgina 12)
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(Pàgina 37) L’artista Vicenç Viaplana al seu estudi

El pintor granollerí Vicenç Viaplana prepara una gran expo-
sició per al 2021 als Espais Volart de la Fundació Vila Casas. 
Coincidirà amb una altra mostra seva al Museu de Granollers.

2021, l’any de Viaplana
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