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(Pàgina 8)

Els Bombers 
rescaten  
tres nens  
del riu Besòs  
a Montmeló

Les concentracions con-
vocades per l’ANC a 
Granollers, Mollet, Sant 
Celoni i Montmeló amb 
motiu de la Diada van tenir 
poca participació. La pandè-
mia i les diferències públi-
ques entre els partits inde-
pendentistes ho expliquen, 
segons els organitzadors.

Participació 
baixa  
als actes  
de l’ANC  
de la Diada

(Pàgines 12 a 15) La concentració a Can Mònic de Granollers

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

El KH-7 
s’imposa amb 
autoritat a 
Còrdova en el 
primer partit

(Pàgina 31)

El CF Mollet 
expulsa els dos 
exdirectius 
crítics Feliu Tura 
i José Gómez

(Pàgina 32)

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

La patronal de l’oci nocturn alerta 
de la convocatòria d’una festa 
il·legal entre Granollers i la Roca
La convocatòria, a les xarxes, diu que hi participaran una desena de discjòqueis

(Pàgina 6)

(Pàgines 2 a 4 i editorial) A l’escola El Farell, de Caldes, s’ha instal·lat un contenidor per alliberar espai a les aules

Més de 65.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO de la comarca retornen a les aules

Escoles i instituts afronten un curs 
atípic per la Covid-19

Un total de 23.541 per-
sones del Vallès Oriental 
cobraven prestacions 
d’atur el mes de juny d’en-
guany, segons dades del 
SEPE. Són quatre vegades 
més que les 6.697 perso-
nes d’un any abans. La raó 
són els ERTO presentats 
durant el confinament.

Els ERTO 
disparen  
les prestacions 
d’atur  
fins al juny

(Pàgina 22)

Una llei 
limitarà el 
preu dels 
lloguers a 
Granollers

(Pàgines 10 i 11)

La crisi a IVall 
de Vallromanes 
porta a la 
dimissió  
del president

(Pàgina 7)

Una gossa dels 
Bombers, clau 
per trobar un 
nen perdut a 
Sant Quirze

(Pàgina 8)


