
648 678 819

1,70
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 10 de gener de 2022

A
n
y
 X

X
X

IV

N
ú
m

. 
3
1
8
4

Fan refugis experimentals 
per a llúdrigues al riu 
Congost amb restes vegetals 
d’acàcies i plataners

Mayoral demana implicació 
al president Aragonès 
per fer habitatge social 
de lloguer a Granollers

La comarca alenteix el seu 
creixement demogràfic 
i només guanya 1.219 
empadronaments en un any

(Pàgina 8)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 4)

La nova unitat de recuperació de 
salut mental de Granollers, sense 
estrenar a causa de la burocràcia
Dos mesos després de la seva inauguració encara no ha atès cap malalt (Pàgina 5)
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(Pàgina 15) D’esquerra a dreta, Barnusell, Mayoral, Aragonès, Sabatés, Giménez i Amadeu i Bernat Barbany

“El comerç local fa carrers vius”
El president Aragonès visita botigues històriques de Granollers i defensa 
el comerç de proximitat per “articular les ciutats”

El llegat del 
desaparegut 
arquitecte 
Oriol Bohigas 
a la comarca

(Pàgines 10 i 11)

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Una marxa lenta amb uns 
cent vehicles, segons els 
organitzadors, col·lapsa l’ac-
cés a La Roca Village unes 
hores del primer diumenge 
de rebaixes. Convocats per 
la Unió d’Associacions de 
Veïns de la Roca, reclamen 
a l’Ajuntament més inver-
sió en l’enllumenat i mante-
niment dels carrers.

Una marxa 
lenta de veïns 
col·lapsa La 
Roca Village

Un ferit amb 
cremades 
a la cara en 
un foc a un pis 
de Granollers

(Pàgina 6)

El CB Mollet 
acaba la 
primera volta 
al tercer lloc 
de LEB Plata

(Pàgina 25)

Un home que 
caminava 
per les vies 
mor colpejat 
per un tren a 
Sant Celoni

(Pàgina 6)

Paula 
González, 
una ‘tiktoker’ 
amb 260.000 
seguidors

(Pàgina 23)

(Pàgina 7)(Pàgina 9) Un dels manifestants a l’arribada de la marxa lenta a La Roca Village

Almenys 17 persones 
han estat sancionades pel 
Departament de Salut 
amb multes de 100 euros 
després de participar en 
una protesta contra la 
carpa que Vox va plantar 
a la Garriga en campanya 
electoral al gener. Salut els 
sanciona per no respectar 
les mesures anticovid.

Multats a la 
Garriga per 
protestar 
contra Vox


