
Una filtració del calendari 
provisional de la fórmula 
1 per al 2022 confirma que 
es compta amb el Circuit 
de Montmeló. El director 
general del Circuit, Josep 
Lluís Santamaría, reconeix 
que l’acord per a cinc anys 
està ben encarrilat.

Entre els mesos de gener 
i març d’enguany s’han 
començat a construir 170 
habitatges al Vallès Orien-
tal, un volum superior al 
del 2019. Montornès (37), 
Granollers (22) i Sant 
Celoni (18) són els que 
tenen les xifres més altes. 

(Pàgina 8)

(Pàgina 6)
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Comarca consolidada

El Parlament de Catalunya va reconèixer l’any 
2015 la comarca del Moianès. Sis anys després, i 
amb el Consell Comarcal definitivament en marxa, 
els alcaldes dels 10 municipis coincideixen a asse-
nyalar que la comarca està consolidada, però amb 
diferents graus d’entusiasme. El desplegament de 

l’àrea social i que es puguin mancomunar serveis 
tècnics en una comarca amb molts pobles petits 
són dos dels punts que la majoria posen en valor. 
No obstant això, encara queden reptes pendents 
en l’última comarca que s’ha incorporat al mapa de 
Catalunya. 

L’altra cara 
de la pandèmia: 
l’obertura de nous 
negocis a Sant 
Quirze Safaja

Els alcaldes del Moianès fan balanç dels sis anys que fa que el Parlament en va aprovar el reconeixement

El Trail Moianès 
Club, exponent 
de la febre
per les curses
de muntanya

El Moianès, en femení  
Queralt Guinart, il·lustradora i dissenyadora 
gràfica, és la primera protagonista d’una sec-
ció que donarà veu a les dones del Moianès.

G
R

IS
E

L
D

A
 E

S
C

R
IG

A
S

“La proximitat és un valor”   
Entrevista al president del Consell, Ramon 
Vilar, que defensa que la proximitat en una 
comarca petita com el Moianès és un valor.
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Els festivals, 
un segell 
identificatiu
de la vitalitat 
cultural

Un recorregut 
per l’espai 
Hemalosa
de Santa Maria 
d’Oló
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La radiografia: coincidència 
en la idea que s’han fet 

passos endavant, però encara 
queden reptes pendents

(Pàgina 12)(Pàgines 4 i 5)(Pàgina 9)

(Pàgina 10)

(Pàgines 2 i 3 ) Vista panoràmica del Moianès des del mirador de la Creu de Moià 

Els alcaldes del Moianès fan balanç dels sis anys que fa que el Parlament en va aprovar el reconeixement
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El músic Marçal Ramon 
estrenarà ‘Amunt i crits!’, 
en honor a Jordi Fàbregas,  
al Toc d’Inici de la Mercè 

El KH-7 BM Granollers 
s’imposa al BM Morvedre  
(26-21) en un partit accidentat 
per un tall de llum al Palau

La PAHC prepara un 
centre d’educació i lleure 
al bloc ocupat de La 
Moreneta, a Sant Celoni

(Pàgina 31)(Pàgina 21)(Pàgina 4)

Obert abans de final d’any
La Generalitat confirma a EL 9 NOU que el Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP) obrirà abans de final d’any 
al nou Centre de salut del carrer Girona de Granollers.

(Pàgina 5) El nou centre de salut al centre de Granollers
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Mediació contra el col·lapse
El degà del Col·legi d’Advocats de Granollers reivindica la 
mediació “per ajudar a descongestionar la justícia” en la 
tradicional celebració de Sant Raimon de Penyafort.

(Pàgina 6) Els advocats al Teatre Auditori de Granollers
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El jutge dicta presó per a la 
mare d’un nadó mort a l’AP-7 
amb signes de desatenció
La dona va demanar ajuda des de l’àrea de servei de Llinars dijous (Pàgina 11)
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(Pàgina 7) En aquest punt al nord de Sant Feliu hi haurà una franja central zebrada i rugosa per evitar xocs frontals

Quatre milions per ‘espavilar’ la C-59
Territori enllesteix el pla per millorar un tram de 17 quilòmetres entre Sant Feliu i Moià

Suplement i editorial

El Circuit,  
molt a prop 
de renovar 
la fórmula 1 
per cinc anys

(Pàgina 29)

Lliurament a l’interior

L’obra nova 
construïda a 
la comarca ja 
està a nivells 
prepandèmics

(Pàgines 2 i 3)


