
La Covid-19 deixa els casals 
d’estiu amb la meitat d’inscrits
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Els exregidors de Junts entren 
al govern d’ERC de la Garriga

u La fiscalia arxiva les diligències penals 
obertes contra la residència de gent gran 
Les Masies, de Mollet

u Santa Eulàlia de Ronçana aprova  
per unanimitat un pla amb 127.000 euros 
contra la crisi provocada pel virus

(Pàgina 22)

Quim 
Masferrer 
estrena l’obra 
‘Moltes gràcies’ 
a Montmeló

(Pàgines 2 a 6 i editorial) El casal d’estiu de l’institut escola La Tordera de Palautordera aquest divendres

CCOO i UGT apleguen a 
Granollers una setantena 
de persones per reivindicar 
mesures a favor dels tre-
balladors que mitiguin la 
coronacrisi. La concentració 
d’aquest dissabte va acon-
seguir també el suport de la 
Marea Blanca, el PSC i ERC.

Els sindicats 
reclamen 
una sortida 
digna a la 
coronacrisi

(Pàgina 18) La concentració a la plaça de la Porxada d’aquest dissabte
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L’alcaldessa Castellà aconsegueix amb les incorporacions la majoria absoluta al ple

L’Ajuntament 
mesurarà el 
soroll d’unes 
fàbriques al 
pla de Llerona

(Pàgina 9)

El cementiri  
de Caldes 
tindrà un nou 
accés a peu per 
sota la C-59

(Pàgina 10)

Els alcaldes 
del PDeCAT 
donen suport 
a la integració 
a JxCat

(Pàgina 8)

(Pàgina 18)

El Consell 
negocia amb  
la banca crèdits 
favorables  
per a empreses

Maria Arimany, de la Gar-
riga, amb el conte Mar de 
formigues, és la guanyado-
ra del quart Premi de Nar-
rativa Curta d’EL 9 NOU. 
El jurat ha avaluat els 77 
originals presentats, 24 
més que l’any passat, una 
xifra rècord.

Arimany, de 
la Garriga, 
premi  
de narrativa 
d’EL 9 NOU

(Pàgina 21)

(Pàgina 8)


