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Una campanya arqueològica al cim de Puiggraciós ha per-
mès localitzar part de les restes de la muralla ibèrica d’un 
poblat, pràcticament desconegut fins ara.
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Muralla ibèrica a Puiggraciós
Veïns de Sota el Camí Ral, de Granollers, protesten contra el 
tancament de l’oficina del BBVA del barri. El fet els obligarà 
a desplaçar-se a un quilòmetre.
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El barri es queda sense banc

(Pàgina 31) Una part de la muralla al cim del turó (Pàgina 10) Veïns del barri concentrats davant l’oficina

Firmes a Lliçà 
d’Amunt contra 
una antena de 
telefonia

(Pàgina 5)

Entra en funcionament a 
Granollers un pis d’inserció 
per a joves immigrants
Hi conviuen sis nois de 16 a 21 anys que es formen per tenir autonomia personal i laboral
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Mobilitzacions a favor dels CDR presos
Centenars de persones s’han manifestat aquest dijous al 
vespre a diverses localitats vallesanes per mostrar el seu 
rebuig a l’ordre d’empresonament per terrorisme que un 
jutge de l’Audiència Nacional ha dictat contra set membres 
dels CDR, entre els quals un home de Sant Fost i un altre de 
Mollet. Tots dos van ser detinguts dilluns en el decurs d’una 

operació de la Guàrdia Civil que va fer un gran desplegament 
a les dues localitats del Vallès Oriental i en altres del Vallès 
Occidental i Osona. Amics i familiars dels dos empresonats 
de Mollet i Sant Fost han expressat aquesta setmana la seva 
sorpresa i indignació pels fets i asseguren que es tracta de 
persones pacífiques incapaces de preparar accions violentes.

(Pàgines 2 i 3 i editorial) Més de 200 persones es van manifestar aquest dijous a la Porxada contra l’empresonament

(Pàgina 4)

Granollers 
suprimirà 
l’aparcament 
en doble fila 
que ara es 
permet a 
l’entrada de 
les escoles

(Pàgines 6 a 9)

Caldes planeja 
fer habitatge 
cooperatiu en 
un solar públic

(Pàgina 12)

Mor un pagès 
de Marata en 
un accident a 
la seva granja

(Pàgina 17)

Uquifa pacta 
un ERO 
temporal per a 
80 treballadors 
a Lliçà de Vall

(Pàgina 25)

Inibsa 
inverteix 2,2 
milions a la 
planta de Lliçà 
de Vall

(Pàgina 27)

El BM 
Granollers obté 
guanys de 
72.370 euros

(Pàgina 41)


