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La policia fa 
complir la 
distància social 
en un partit de 
futbol a Cardedeu

(Pàgina 3)

La 
incidència de 
la Covid a la 
comarca és 
molt inferior 
a la mitjana  

(Pàgina 2)

El director de l’Hospital 
de Sant Celoni cessat per 
diferències amb el patronat
L’alcalde, Raül Garcia, assegura que no té a veure amb la gestió de la Covid-19

(Pàgina 5)

Un crèdit de 25 milions del 
Banc Europeu d’Inversions 
permetrà al fabricant d’em-
bellidors de rodes i altres 
materials plàstics, Zanini, 
fer una nova fàbrica a Parets 
i, al mateix temps, impulsar 
altres projectes de recerca i 
desenvolupament.

Zanini farà 
una nova 
planta a Parets 
amb suport 
europeu

(Pàgina 29) La fàbrica de Zanini a Parets
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Una inspecció 
detecta nous 
incompliments 
a Befesa de 
Llerona

(Pàgina 13)

La policia de 
les Franqueses 
persegueix un 
conductor fins 
a Ripoll

(Pàgina 20)

(Pàgines 10 i 11)

Mayoral: 
“L’Ajuntament 
ha de ser un 
motor econòmic 
en moments 
complicats”

El parc Torras Villà de Granollers va 
acollir aquest dimecres un emotiu acte 
de comiat col·lectiu als morts durant la 
pandèmia. El protagonisme va recaure 

en el sector cultural, un dels que més 
ha notat els efectes econòmics de la 
coronacrisi. L’acte va alternar la lectu-
ra de poemes d’autors vallesans amb 

actuacions de música i dansa a càrrec 
d’artistes vinculats amb la ciutat, com 
Jordi Pegenaute, Amics de la Unió i 
l’Orquestra de Cambra.

Emotiu homenatge a les víctimes
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(Pàgina 4) El cor infantil d’Amics de la Unió, durant la seva actuació al parc Torras Villà

Justícia 
aprova el 
tercer grau 
per a Turull

(Pàgina 9)

Alcaldes a favor 
del projecte de 
Puigdemont

(Pàgina 12)

Entra en vigor 
l’ordenança 
dels patinets a 
Granollers

(Pàgina 6)


