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Quinze dies més de restriccions 
a Granollers, les Franqueses i 
Canovelles contra els brots del virus

(Pàgines 10 i 11 i editorial)

u La Generalitat prorroga la 
resolució que limita l'aforament dels 
bars al 50% a l’àrea de Granollers

u La mesura és aplaudida pels 
ajuntaments, el Gremi d’Hostaleria 
diu que els negocis “ja són a l’UCI”

u El risc de rebrot ha baixat  
a la comarca, però creixen els casos 
a Sant Fost i la Llagosta

El Fraikin Granollers acon-
segueix una victòria còmo-
da contra el gallec Dicsa 
Modular Cisne (27-21), en 
un primer partit de Lliga 
que es va haver de jugar a 
la pista del Club Bàsquet 
Granollers per les obres de 
reforma que es fan al Palau 
d’Esports.

El Fraikin 
Granollers 
guanya el 
primer partit 
d’Asobal

(Pàgina 41) El pivot Salinas, la nova incorporació del BM Granollers, aquest dimecres
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Les germanes 
Cabeza,  
de Granollers, 
duet de magues 
únic a l’Estat

(Pàgina 39)

Els kits per 
evitar contagis 
a l’escola d’uns 
emprenedors de 
Corró d’Avall

(Pàgina 32)
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(Pàgina 12) Una viatgera rep l’ajuda dels Bombers en el desallotjament del comboi afectat aquest dimecres a la tarda

Rescat del tren sota la pluja

Un motorista 
de Cardedeu 
perd la vida 
en un xoc  
a la Batllòria

(Pàgina 18)

Julián de los 
Pinos, metge  
de capçalera  
de Sant Feliu, 
mor a 76 anys

(Pàgina 17)

Mor Miquel 
Cuch, l’amo 
del castanyer 
de Can Cuch 
de Cànoves

(Pàgina 16)

(Pàgines 2 i 3)

Dos càrrecs 
d’ERC,  
a judici  
per injúries 
a l’alcalde 
de Mollet

Una avaria a la catenària atrapa 82 passatgers en un tren a Canovelles


