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Proves PCR massives a tres blocs  
del carrer Colom de Granollers 
u Salut i l’Ajuntament de Granollers 
s’han coordinat per oferir controls 
voluntaris al barri de Sant Miquel

u La incidència de la Covid-19  
al Vallès Oriental s’ha multiplicat 
per vuit en dues setmanes

u Tot el govern de Lliçà d’Amunt en 
aïllament després que dos regidors 
hagin donat positiu (Pàgines 2 a 4)

(Pàgina 16 i editorial) Les flames a la planta de l’empresa A3, al Coll de la Manya, aquest dimecres de matinada

L’empresa industrial Deco-
lletatges Farrés (Decfa), 
de Canovelles, rep el reco-
neixement del conseller de 
Treball, Chakir el Homrani, 
després d’haver estat premi-
ada pel Consell Català de la 
Formació Professional. Hi 
treballen 40 persones.

L’aposta per 
l’FP Dual 
funciona  
a Decfa, de 
Canovelles

(Pàgina 29) El conseller El Homrani i el gerent de Decfa, Jordi Farrés, aquest dijous
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L’Ametlla 
descarta del tot 
fer un súper  
a l’entrada  
del poble

(Pàgina 5)

Santa Eulàlia 
avança  
en reciclatge 
gràcies al 
porta a porta

(Pàgines 8 i 9)

EL 9 NOU  
dels dilluns  
no es publica a 
l’agost i tornarà 
al setembre

Recordatori als lectors

L’Hospital de 
Mollet fa deu 
anys ampliant 
urgències  
i consultes

(Pàgines 12 i 13)

Joan Fontserè, 
de Sant Feliu, 
deixa de ser  
el director  
del Circuit

(Pàgina 40)

Pendents de 
si hi ha més 
silurs al pantà 
de Vallfornès, 
a Cànoves

(Pàgina 7)

Els vallesans 
de 9,6 i més a 
la selectivitat

(Pàgina 15)

Un altre foc en una planta  
de tractament de residus
Un incendi destrueix la nau de l’empresa A3, al Coll de la Manya de Granollers


