
El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon; la pre·
sidenta de la Diputació, 
Núria Marín, i l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral, 
presidiran l’acte de col·
locació de la primera pedra 
del nou Centre d’Oncologia 
Radioteràpica de Granollers 
aquest divendres al migdia.  
Serà el tret de sortida sim·
bòlic a un projecte que tira 
endavant a partir de l’Ali·
ança C·17, on participen 
els hospitals de Granollers, 
Mollet, Sant Celoni i 
Vic, i l’Hospital Clínic de 
Barcelona.

Primera 
pedra al nou 
Centre de 
Radioteràpia 
de Granollers
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El jutge dona llum verda 
a les Franqueses 
per acabar la zona 
industrial del sector N

Canovelles posa fil a 
l’agulla per obrir al públic 
el singular poblat neolític 
de Ca l’Estrada 2

El grup farmacèutic 
Esteve compra la planta 
de principis actius 
d’Uquifa a Lliçà de Vall

(Pàgina 33)(Pàgina 5) (Pàgina 25)

“Bon dia, en què el puc servir?”
Mig miler de comerços del Vallès Oriental fomenten l’ús del 
català entre clients i dependents participant activament en 
un programa del Consorci per a la Normalització Lingüística.

(Pàgines 2 i 3) Lyan Hu i Marlén Gutiérrez, al seu basar
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Per una pedra des d’un pont
Els Mossos detenen un menor d’edat acusat de llançar 
pedres des d’un pont als vehicles que circulaven per l’AP·7 
a prop del poble de la Batllòria, en terme de Sant Celoni.

(Pàgina 17) Un dels vehicles afectats pel brètol
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Compren la discoteca Bora 
Bora per tirar-la a terra  
i fer-hi un centre logístic
El grup Scannell capgirarà l’activitat de la sala de Montornès i a tocar de Granollers

(Pàgina 27)

BA
A

S+
C

A
SA

 S
O

LO

(Pàgina 10) Recreació virtual de la façana del futur Centre de Radioteràpia de Granollers

(Pàgines 40 a 47)

La Mitja torna a les dates 
de sempre i al recorregut 
habitual aquest diumenge 
al matí. Uns 4.000 atletes 
correran la prova pels 
carrers de Granollers, les 
Franqueses, la Garriga i 
Canovelles amb l’objectiu 
de deixar enrere els dar·
rers temps de restriccions 
per la covid.

La Mitja 
recupera 
la seva 
essència

(Pàgines 12 i 13)

L’Hospital de Mollet par·
ticipa en la tercera fase de 
l’assaig clínic de la vacuna 
contra la covid que des·
envolupa la farmacèutica 
gironina Hipra. Calen uns 
3.000 voluntaris majors de 
16 anys, que s’estan cap·
tant entre els 20 centres 
sanitaris que hi cooperen.

L’Hospital de 
Mollet busca 
voluntaris 
per assajar el 
vaccí d’Hipra

Bisbe Cristau:  
“El paper de la 
dona a l’església 
encara està per 
desenvolupar”

(Pàgina 9)


