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Un tràmit mediambiental 
caducat posa en dubte 
que avanci el quart cinturó 
entre Granollers i Terrassa

Dues ofertes sobre la 
taula per reindustrialitzar 
la planta de la Bosch 
a Lliçà d’Amunt

La propietària de la casa 
de Cànoves on va morir  
un operari sepultat, acusada 
d’homicidi imprudent

(Pàgina 27)(Pàgina 8 i editorial) (Pàgina 18)

Activistes de la PAH als jutjats
Tres membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) declaren als jutjats com a investigats pels incidents 
en el desallotjament d’un bloc de pisos ocupat a Canovelles.

(Pàgina 12) Protesta als jutjats aquest dimecres
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Sagrera s’estrena en castellà
Pocs mesos després de publicar el llibre Cabells de gebre, 
l’escriptora de Sant Pere de Vilamajor Teresa Sagrera s’es-
trena ara en castellà amb la novel·la La doncella guerrera.

(Pàgina 33) Teresa Sagrera, a l’altell de casa seva
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L’Estat traspassa el cim del 
Turó de l’Home a la Generalitat, 
reclamat des de fa dècades 
El govern català no té clar si conservarà la casa del meteoròleg, buida des del 2014

(Pàgina 13)
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(Pàgina 11) Els regidors Reche i Aguilera, la consellera Cervera i l’alcalde Colomé, allà on es farà la residència

Més places públiques per a gent gran
La consellera Cervera es compromet a concertar places públiques a la futura residència  
i centre de dia per a gent gran de Bellavista que impulsa l’Ajuntament de les Franqueses

Mor a 78 anys 
Antoni Porta,  
comerciant 
i exregidor 
de Granollers

(Pàgina 8)

Extreballadors 
i ajuntaments 
fan pinya 
per recordar  
la mítica Derbi

(Pàgina 28)

La comarca 
escalfa motors 
per al Carnaval

(Pàgines 36 i 37)

Edició especial 
de l’obra clau 
de l’escriptora 
garriguenca 
Núria Albó

(Pàgina 31)

La novel·lista 
Eva Baltasar 
culmina la 
seva trilogia 
amb ‘Mamut’

(Pàgina 32)

20 ANYS
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
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