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(Pàgina 7) Un camió creua el radar de Figaró aquest dimecres a la tarda

Els plens municipals de 
Fogars, Llinars, Montseny, 
Sant Antoni i Sant Celoni 
han demanat l’inici dels 
tràmits per fer una consulta 
sobre la creació de la comar-
ca del Baix Montseny. Al 
setembre, la moció arribarà 
a Sant Pere i Palautordera.

Primers passos 
a favor de la 
consulta per a 
la creació del 
Baix Montseny

(Pàgina 9) Entrada de Vilamajor que llueix el rètol de “Municipi del Baix Montseny”

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Un motorista de 43 anys 
i veí de Sant Pere de 
Vilamajor va morir després 
de topar contra un senglar 
a Santa Agnès de Malanya-
nes mentre circulava per la 
carretera que connecta la 
Roca amb Cardedeu la nit 
del divendres 31 de juliol.

Mor en topar 
amb la moto 
contra  
un senglar a 
Santa Agnès

(Pàgina 15)

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)

Cardedeu 
dedica a Lluïsa 
Oller el carrer 
que recordava 
un franquista

(Pàgina 8)

El nou radar de la C-17 a Figaró
Trànsit instal·la l’aparell, que ja està en proves, al costat del túnel en sentit sud

El govern de 
Vallromanes 
perd un 
regidor d’IVall 
i en guanya un 
altre de Junts

(Pàgina 4)

Els amos de Can Santa Digna 
pensen atendre altres col·lectius 
més enllà dels menors migrants
Reorienten el projecte del mas de Llerona per acollir altres persones vulnerables

(Pàgina 5)

(Pàgines 14 i 15)

Joan Coll: “Els 
robatoris en 
habitatges han 
caigut el 60% 
amb la Covid”

Les xifres de contagiats per 
la Covid-19 al Vallès Orien-
tal han tornat a empitjorar 
i a hores d’ara hi ha 27 
ingressats als hospitals de 
Granollers, Mollet i Sant 
Celoni. Fonts de Salut des-
carten, de moment, “més 
restriccions socials”.

Els contagis 
de Covid a 
la comarca 
continuen  
a l’alça

(Pàgines 2 i 3 i editorial)


