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Operació contra el tràfic 
de droga a Granollers i 
les Franqueses
Mossos, policies locals i estatals van actuar als carrers Girona i Colom

(Pàgina 5)
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Alguns dels agents que van participar, aquest divendres a la tarda, en l’operatiu del carrer Girona

Salicru obre a 
Dubai la seva 
vuitena filial 
internacional

(Pàgina 18)

Festes majors 
a Canovelles, 
Parets i Marata  
marcades per la 
Covid-19

(Pàgina 22 i 23)

Entrades en cinc locals

(Pàgines 6 i 7)

Colomé: “Els 
ajuntaments 
hem suplert 
carències de les 
administracions 
superiors”

(Pàgina 4)

L’alcalde de 
Sant Celoni 
a la mesa 
del congrés 
de Junts per 
Catalunya

Sota el Camí Ral reclama atenció
Comerciants del barri de Sota el Camí Ral, de Granollers, 
s’han dirigit a l’Ajuntament per reclamar accions de dinamit-
zació del sector al barri. Fan propostes com la celebració de 
fires a la plaça de les Hortes o que, fins i tot, aquest espai acu-
lli una part del mercat setmanal dels dijous. Des de l’Ajunta-
ment es descarta aquesta darrera possibilitat.

(Pàgina 8) Comerciants a la plaça de les Hortes
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Finques de l’Església
La Generalitat ha donat a conèixer la xifra oficial d’immobles 
i finques del Vallès Oriental que ha inscrit l’Església al regis-
tre de la propietat entre els anys 1946 i 2015. Són 81 inscrip-
cions, la major part (51) edificis religiosos, però també hi ha 
terrenys i altres edificis. El Bisbat de Terrassa assegura que 
tot el procés ha estat legal i que no es tracta de cap espoli.

(Pàgines 2 i 3) La capella dels Sants Metges de Granollers

Mossos d’Esquadra, Policia Local de 
Granollers i les Franqueses i agents de 
la policia estatal, amb competències 
en estrangeria, van fer divendres una 
operació conjunta contra el tràfic de 

droga al carrer Girona, entre Granollers 
i les Franqueses, i al carrer Colom de 
Granollers. Es van inspeccionar cinc 
locals i es van detectar una vintena 
d’infraccions administratives. També 

es van identificar 70 persones i es van 
fer set detencions per situació irregu-
lar a l’estat. Es van obrir dues actes per 
tinença i consum de droga a l’interior 
de bars i una per tinença d’armes.
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