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Escoles amb 
positius a 
Sant Celoni, 
Caldes, Sant 
Feliu, Bigues i 
les Franqueses

(Pàgina 9)

Jonathan Rea, pilot del 
Kawasaki Team WorldS-
BK, amb seu a Granollers, 
marxa líder, amb 51 punts, 
del primer cap de setmana 
de curses del Mundial de 
Superbike celebrat al Cir-
cuit de Montmeló.

Victòria 
granollerina 
en el primer 
Mundial de 
Superbike  
a Montmeló

(Pàgina 29) Rea, pilot del Kawasaki Team WorldSBK de Granollers, a Montmeló
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Un veí de Cardedeu, de 56 
anys, mor en un xoc frontal  
a la variant de la C-35
El sinistre entre dos turismes deixa també una conductora ferida menys greu

(Pàgina 12)

Les obres de construcció 
del tercer carril a la C-17 
entre Lliçà de Vall i Parets 
permetran la reordenació 
de vuit accessos direc-
tes que hi ha ara on no 
es garanteixen prou les 
mesures de seguretat.

Força gent  
a la primera 
Fira al Carrer 
post-Covid de 
Gran Centre

(Pàgina 27)

Pol Espargaró 
fa podi amb  
un tercer lloc 
al GP d’Emília 
Romanya

(Pàgina 30)

Queixa de l’alcalde de 
Figaró perquè Salut es fa 
l’orni amb les 491 firmes 
de veïns per reobrir el CAP

Demanen quatre anys de 
presó a un home per abusar 
sexualment de la seva neta 
durant vuit anys a l’Ametlla

El PDeCAT afirma que el 
70% dels seus associats 
al Vallès Oriental  
no han estripat el carnet

(Pàgina 14)(Pàgina 8)(Pàgina 5)

Un cas de crítica política 
o de calúmnies i injúries 
contra l’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs? És el que 
haurà de dirimir el titular 
del Jutjat Penal número 2 
de Granollers, on aquest 
divendres es va fer la 
vista oral del procés a dos 
polítics locals d’ERC. La 
defensa en demana l’abso-
lució i la fiscalia i l’acusa-
ció particular, entre 18 i 24 
mesos de multa.

(Pàgines 2 a 4) Oriol López, a l’esquerra, i Albert Biescas, a la sala de vistes del Jutjat Penal número 2 de Granollers aquest divendres

Vist per  
a sentència 
el judici a 
polítics d’ERC 
per injúries  
a l’alcalde  
de Mollet

El tercer 
carril de la 
C-17 a Parets 
farà tancar 
vuit accessos 
perillosos

(Pàgines 6 i 7 i editorial)


