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(Pàgina 11 i editorial) Participants en l’homenatge al ciclista de Vilanova que va perdre la vida atropellat per un turisme a la carretera BP-5107

Els cotxes de fórmula 1 tor-
naran a rodar per l’asfalt del 
Circuit de Montmeló aquest 
cap de setmana, però a por-
ta tancada. Els hotels del 
Vallès Oriental respiren una 
mica gràcies a l’allotjament 
dels membres dels equips de 
les escuderies.

El Gran Premi 
de fórmula 1 
al Circuit de 
Montmeló, a 
porta tancada

(Pàgines 38 i 39) Estrictes mesures de seguretat per accedir al Circuit
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Intervenció 
policial contra 
l’incivisme a 
bars del centre 
de Sant Feliu

(Pàgina 16)

La collita  
de cereals a la 
comarca cau 
un 25% per la 
pluja del juny

(Pàgina 29)

Tres detinguts 
per robar 
palets de fusta 
en naus  
de Granollers

(Pàgina 9)

Radiografia 
al comerç 
del centre de 
Granollers:  
51 canvis  
en 16 mesos

(Pàgines 2 a 4)

Un miler de tests PCR ‘quirúrgics’ 
a Granollers i Mollet en una 
setmana per evitar nous contagis
El virus ja ha fet perdre la vida a 601 persones al Vallès Oriental, 348 a residències de gent gran

(Pàgines 5 a 7)

u Un veí de Vilanova perd la vida 
després del greu atropellament 
d’un grup de ciclistes per un cotxe

u El conductor implicat, que  
va donar positiu per alcoholèmia, 
en llibertat amb càrrecs

u Memorial de les entitats pro bici 
al lloc del sinistre, a la carretera  
de Vilamajor a Cànoves

Raül Garcia, 
alcalde de Sant 
Celoni: “Ara 
és el moment 
d’invertir”

(Pàgines 14 i 15)

Una bicicleta blanca pel ciclista mort


