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L’Editorial Alpina, de Granollers, i Trangoworld, de 
Saragossa, editen uns nous mapes sobre roba reciclada prou 
resistents per aguantar les excursions de muntanya.

(Pàgina 43) Martí Nadal, amb un dels mapes nous
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Mapes de roba reciclada
El pa de pagès del forn 1904 de Granollers, reconegut entre 
els 100 millors pans de l’Estat. El seu forner, Ernest Casi, el 
treballa a partir de massa mare i amb processos ecològics.

(Pàgina 45) Gala Fernández i Ernest Casi, al forn 1904
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Entre els 100 millors pans

L’Ajuntament de Granollers 
farà un parc fotovoltaic 
allà on el pla director del 
Circuit preveia un kàrting

(Pàgina 4)

Territori anuncia ara 
que rebaixa la velocitat 
màxima de 80 a 60km/h a 
la carretera de Santa Agnès

(Pàgina 6)

El TSJC rebutja les mesures 
cautelars que vol Mollet 
perquè la Generalitat pagui  
la reforma de Can Vila

(Pàgina 5 i editorial)

Un cambrer parant taules a l’Hotel Granollers aquest dimecres
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Fussimanya 
obrirà a 
Granollers la 
novena botiga 
de la cadena

(Pàgina 44)

El Fraikin  
li pren la mida 
a anar segon de 
lliga amb una 
altra victòria

(Pàgina 47)

Detingut per 
trencar els 
retrovisors 
de 25 cotxes 
a Sant Celoni

(Pàgina 23)

Roben a Lliçà 
d’Amunt un 
tractor Ford 
amb 40 anys 
d’antiguitat

(Pàgina 24)

El pressupost 
municipal 
de Granollers 
s’enfila fins  
a 104 milions

(Pàgina 8)

Vallgorguina 
aprova la 
implantació 
del porta a 
porta el 2023

(Pàgina 18)

Els restaurants i hotels 
vallesans ja tenen gairebé 
ple per les festes de Nadal
L’eufòria en les reserves contrasta amb les dificultats per trobar personal (Pàgines 2 i 3)


