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Les notícies més llegides del 2020 a
NacióGranollers
Consulta quines han estat en aquesta llista

El Teatre Auditori de Granollers, en una imatge recent | Ajuntament de Granollers

Com passa a tot el món, la pandèmia del coronavirus i les seves conseqüències ha estat el fet més
destacat al Vallès Oriental. I això també es nota a les notícies més llegides a NacióGranollers.
De fet, abans no esclatés la crisi de la Covid-19 ja hi va haver una notícia relacionada i que tenia
a veure amb un dels que seria protagonista. El 10 de gener es publicava un perfil sobre el
roquerol Salvador Illa, ministre de Sanitat.
[noticia]30824[/noticia]
Una de les més visitades la trobem l'11 de març, amb la confirmació del primer cas de coronavirus
a Granollers:
[noticia]31228[/noticia]
I el mateix dia es confirmava el del primer cas a la Garriga
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31247/garriga-confirma-cas-coronavirus) , en
una de les notícies més llegides de l'any.
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A partir d'aquí, les notícies relacionades amb la Covid-19 han tingut la màxima atenció dels usuaris
de NacióGranollers. Com una del 12 març
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31251/dos-nous-positius-coronavirus-paretsllica-amunt-augmenten-sis-afectats-al-valles-oriental) en què s'explicava que dos nous positius
per coronavirus a Parets i Lliçà d'Amunt augmentaven a sis els afectats al Vallès Oriental. O de la
crida viral que feien, el 18 de març, dues treballadores de l'Hospital de Granollers per tenir
material apropiat per combatre la pandèmia.
[noticia]33039[/noticia]
També va ser molt llegida una altra del 6 de maig
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31910/valles-oriental-no-passara-fase-properdilluns) , en què s'explicava que el el Vallès Oriental no passaria a la fase 1. O, ja el 25 d'octubre,
de la crida que feia una treballadora de l'Hospital de Granollers.
[noticia]33039[/noticia]
I, també, de els conseqüències que ha tingut la pandèmia. Com ara els canvis en algunes
costums, com els casaments:
[noticia]32206[/noticia]
Tot i això, no només s'ha llegit sobre la Covid-19 al Vallès Oriental durant el 2020.
El 5 de gener, centenars de persones es concentraven a la Porxada de Granollers per rebutjar
les inhabilitacions de Quim Torra i Oriol Junqueras.
[noticia]30791[/noticia]
I tot just 3 dies després, una altra de les notícies més llegides: el robatori, per part d'una
cinquantena d'adolescents, del supermercat Mercadona del polígon Jordi Camp de Granollers.
[noticia]30806[/noticia]
L'inici del 2020 va ser intens al Vallès Oriental. El dia 9, tenia lloc una de les notícies més llegides
de l'any: l'excap de la policia espanyola a Granollers reconeixia que ajudava a boicotejar
operacions antidroga dels Mossos.
[noticia]30811[/noticia]
I, per acabar de confirmar la intensitat del mes de gener, arribava el temporal Glòria, que deixava
unes xifres de precipitacions no vistes de feia anys
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30903/congost-arriba-xifres-historiquesgranollers-cabal-important-des-1994) , víctimes i imatges per a la història, com ara la del riu
Congost, al costat de la C-17, fregant el desbordament.
[noticia]30888[/noticia]
A la primavera, en concret el 16 de maig, ens sorprenia la història que els Mossos havien
enxampat un camioner a la C-17
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32030/enxampat-camioner-c-17-garrigamultiplicava-sis-taxa-alcoholemia-permesa) que multiplicava per sis la taxa d'alcoholèmia
permesa.
I ja en ple estiu, el 14 de juliol, els Mossos alertaven d'estafes a peu de carrer a Granollers. Va
ser una de les notícies més llegides durant l'any a NacióGranollers.
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[noticia]32485[/noticia]
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