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El reconeixement oficial per part de 
la Comissió i Europea de les vinyes de 
Granollers i Llinars dins de la Denomi-
nació d’Origen (DO) Alella obre noves 

expectatives per als petits productors 
d’aquests dos municipis que, a partir 
d’ara, ja poden exportar els seus vins 
amb el segell de la DO. Oriol Artigas 

Viticultors és un d’aquests petits 
productors que es beneficiaran del 
reconeixement formal europeu que li 
obrirà portes en altres països.
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L’Hospital de Granollers no 
té cap positiu de Covid-19 
després de quatre mesos
Els centres sanitaris tenen plans de contingència per si hi ha rebrots (Pàgina 6 i editorial)

Més vinyes vallesanes a la DO Alella

(Pàgines 2 i 3) Oriol Artigas a la finca de Llinars on va posar en marxa el seu celler l’any 2012

L’Ametlla 
recupera la 
gestió dels pisos 
del Maset Nou

(Pàgina 11)

Mollet proposa 
posar parades 
del mercat al 
carrer Ramon 
Casas

(Pàgina 5)

De rotativa a centre logístic
Les instal·lacions que havien acollit les rotatives del Grup 
Zeta, a Parets, es convertiran en un gran centre logístic de 
27.700 metres quadrats de la mà de la societat Laimo.

(Pàgina 18) Les naus del Grup Zeta a Parets
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Joan Garriga juga a casa
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic van presentar dijous el seu 
nou disc al Cinema Alhambra de la Garriga. Va ser la prees-
trena d’un espectacle que debutarà al festival Cruïlla XXS.

(Pàgina 20) Joan Garriga en un moment del concert
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Ciencia en 
Acción premia 
instituts de 
Granollers i la 
Roca

Àlex Palou 
fa podi a la 
IndyCar de 
Wisconsin

(Pàgina 26)

(Pàgina 9)

Més de 650 
denúncies a 
Granollers 
per incomplir 
normes durant 
el confinament 

(Pàgina 4)

(Pàgina 8)

Neix a 
Montornès 
una entitat que 
defensa els drets 
dels animals


