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Un auxiliar administratiu del CAP Canovelles reparteix qüestionaris a la cua de veïns i veïnes per fer-se un test PCR voluntàriament aquest dimarts

Granollers, les Franqueses  
i Canovelles, en números vermells  
de contagis pels brots de la Covid

(Pàgines 4 a 7 i editorial)

Grups i artistes, 
crítics amb la 
suspensió del 
‘(Parèntesi)’ 
per la Covid-19

(Pàgines 5 i 29)

Universitats 
premien l’app 
d’aparcament 
d’un estudiant 
de Cardedeu

(Pàgina 11)

u Una resolució de la Generalitat 
limita l'aforament dels bars al 50% 
a l’àrea metropolitana de Granollers

u El risc de rebrot a Granollers  
és de 638,97, quan el límit màxim  
és de 100, i a Canovelles, de 646,45

u Salut felicita els veïns després  
de recollir prop de 8.000 tests PCR 
voluntaris en tres CAP de la zona

Tretze dels 20 joves 
migrants no acompanyats 
acollits a la masia de Can 
Canal, a Sant Pere, estan 
fent pràctiques a sectors 
com els de l’automòbil, la 
restauració, la copisteria o la 
brigada de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor.

Fil a l’agulla 
en la inserció 
laboral dels 
joves migrants 
de Vilamajor

(Pàgines 2 i 3) Dos dels joves acollits a la masia Can Canal de Sant Pere
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Els Rodelles  
i Birrum,  
de Sant Celoni, 
creen un gelat 
de cervesa

(Pàgina 37)

Setena 
Supercopa 
consecutiva 
del KH-7 
Granollers

(Pàgina 35)

Martí Pujol, alcalde  
de Llinars: “Té sentit 
que la sala de plens es 
traslladi al Castell Nou”

Els cellers de la DO Alella 
al Vallès Oriental arrenquen 
una verema molt castigada  
per culpa del míldiu

La família Nualart, de la 
Garriga, es desprèn del 
gran ramat d’ovelles que 
tenia des de feia 60 anys

(Pàgina 22)(Pàgines 14 i 15)(Pàgina 8)


