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Sense el fill
Marta Ramos, de Caldes, ha denunciat als Mossos que el 
pare dels seus tres fills, amb qui té la custodia compartida, 
s’ha endut el més petit. Pensa que pot ser a Ucraïna.

(Pàgina 15) Marta Ramos, aquest dijous a casa seva
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Robatori a una joieria
Una joieria de Mollet va patir un espectacular robatori la 
matinada d’aquest dimecres amb el mètode d’encastar un 
cotxe contra la porta de l’establiment.

(Pàgina 19) El cotxe encastat a la porta de la botiga

Els Mossos denuncien 60 cotxes 
aparcats en carreteres del 
Montseny en un cap de setmana
El parc natural tallarà els accessos al massís quan els pàrquings estiguin plens

(Pàgina 10)
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(Pàgina 6) El director, Rafael Lledó, Marta Mosquera i l’alcalde, Josep Mayoral, en una de les sales

Una espera més agradable 
L’Hospital de Granollers estrena un nou espai acollidor per als pacients d’oncologia

El CAP de 
Sant Feliu 
es queda 
temporalment 
sense pediatria

(Pàgina 4)

La manca  
de pluja posa 
la comarca 
en situació 
de sequera 
severa 

(Pàgines 2 i 3)

Veus-Cor 
Infantil Amics 
de la Unió de 
Granollers 
torna al Liceu

(Pàgina 41)

L’EC Granollers 
anuncia 
cinc baixes 
i cinc noves 
incorporacions

(Pàgina 49)

L’Hospital de Granollers ha estrenat 
aquesta setmana l’anomenat Espai 
Domum per fer més agradable l’espe-
ra dels pacients oncològics, que han 

de passar llargues estones al centre 
sanitari per rebre tractament, i els seus 
acompanyants. És una iniciativa de la 
Fundació Nous Cims, que ja va posar en 

marxa un espai similar a l’Hospital del 
Mar, com va recordar la seva directora, 
Marta Mosquera, en la presentació 
d’aquest dimarts.

EL 9 NOU 
lliura el Premi 
Vallesà de 
l’Any 2020

(Pàgina 13)

L’antiga 
Bigsa, de 
Granollers, 
acollirà una 
nau logística

(Pàgina 35)
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