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(Pàgina 15) (Pàgina 43)

El Poznan Opera  
House Ballet, de Polònia,  
fitxa el ballarí granollerí 
Salvador Martínez Masat

El Fraikin Granollers 
guanya el Logroño i se 
situa segon a l’Asobal 
abans de rebre el Kiel

Un document acabat  
de trobar certifica un altre 
bombardeig a les Franqueses 
el 26 gener de 1939

(Pàgina 35)
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(Pàgina 39) Interior d’un dels nous espais remodelats

El Vallès Oriental arrenca 
el 2019 amb el pitjor regis-
tre d’atur en un mes de 
gener des del 2013. Prop 
de 240 persones més s’han 
inscrit per buscar feina.

L’atur  
de gener, 
el pitjor 
des del 
2013

(Pàgina 26)

La comarca perd el 25%  
de les patrulles de Mossos 
per la vigilància als jutjats

Uns 70 membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) van concentrar-se a l’ajuntament de Granollers un 
parell d’hores aquest dimarts per donar suport a una família 

que viu ara en una furgoneta aparcada en un garatge després 
de ser desnonada. L’alcalde ha expressat al jutge degà de 
Granollers el seu desacord amb els desnonaments oberts.

La PAH ‘okupa’ l’ajuntament de Granollers

(Pàgina 4) Els manifestants de la PAH van concentrar-se a l’Ajuntament durant un parell d’hores aquest dimarts
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El TSJC reclama protecció les 24 hores després de les accions dels CDR

Educació 
es planteja 
fusionar 
dues escoles 
a Mollet

(Pàgines 2 i 3)

Granollers 
senyalitza 
carrils per  
a bicis fins  
a l’estació

(Pàgina 6)

L’actriu Mariona 
Casanovas, amb 
leucèmia, rebutja 
els tractaments 
convencionals

(Pàgina 10)

(Pàgina 11)

El balneari Termes Victòria de Caldes obre un nou conjunt 
de piscines i serveis construït a partir de sis dipòsits d’entre 
250 i 300 anys d’antiguitat fins ara tancats al públic.

Termes al cap de 300 anys
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(Pàgines 32 i 33) Sergi López i Neus Ballús, al rodatge

La cineasta molletana Neus Ballús torna a la Berlinale, el 
prestigiós festival de la capital alemanya, amb el seu darrer 
film, Staff Only, que es projecta aquest diumenge.

Ballús torna a la Berlinale


