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Més de 200 persones van respondre 
a les principals associacions de para-
distes de mercats i es van manifes-
tar dilluns pel centre de Mollet per 

mostrar el seu rebuig a la intenció de 
l’Ajuntament de resituar les parades de 
roba i parament de la llar en un carrer 
allunyat del centre, al barri de Riera 

Seca. L’Ajuntament ha anunciat que 
estudia una ubicació alternativa per 
mirar de satisfer les demandes dels 
marxants.
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Creixen les 
ocupacions 
d’habitatges 
amb 
finalitats 
delictives

(Pàgina 11)

Figueras tindrà continuïtat 
a Lliçà d’Amunt amb una 
reducció de plantilla notable
La jutgessa adjudica la unitat productiva a una societat vinculada al grup Tornini (Pàgina 29)

Paradistes del mercat de Mollet 
protesten pel canvi de lloc

(Pàgines 2 a 4 i editorial) La manifestació d’aquesta setmana al seu pas pel carrer Barcelona

Vilanova 
posarà càmeres 
per evitar 
abocaments de 
residus al carrer

(Pàgina 15)

(Pàgina 32)

El Museu 
incorpora una 
nova taula a 
l’exposició 
del retaule

Vuit instituts i escoles del 
Vallès Oriental acullen 
aquesta setmana, per pri-
mera vegada a la història, 
les proves de la Selectivi-
tat per als alumnes de la 
comarca. La Covid ha alte-
rat tant la realització dels 
exàmens com la preparació 
prèvia.

Selectivitat 
més 
pròxima 
i amb 
mascareta

(Pàgina 9) Un alumne surt d’una de les aules de l’escola Ginebró, de Llinars, aquest dijous

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Canonades 
envellides 
provoquen 
talls d’aigua 
a Granollers

(Pàgina 7)

La Federació 
de Futbol 
Sala expulsa 
el Granollers 
i el Llinars

(Pàgina 42)


