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L’Hospital de Granollers obrirà 15 UCI 
més de Covid-19 la setmana que ve 
per atendre la segona onada vírica
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El Casal de la Gent Gran de 
Sant Esteve recull signatu-
res per reclamar la reober-
tura de l’oficina tancada 
de La Caixa. Ara mateix, 
el poble no té cap sucursal 
amb personal, però disposa 
de dos caixers automàtics.

Gent gran de  
Sant Esteve  
es mobilitza 
per tornar a 
tenir oficines 
bancàries

(Pàgina 13) Jordi Illa, president del Casal de la Gent Gran de Sant Esteve, a La Caixa
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La fiscalia demana per  
a l’exalcalde de l’Ametlla 
nou anys d’inhabilitació 
per prevaricació

L’alcalde Monràs: “Ens ha 
de fer reflexionar si s’han 
de portar a la justícia les 
discrepàncies polítiques”

El Montseny reclama 
suport a la Generalitat  
per afrontar els col·lapses 
dels caps de setmana

(Pàgines 16 i 17)(Pàgina 14)(Pàgina 8)

Els finalistes 
al premi 
Lideratge 
Empresarial  
de la Pimec

(Pàgina 30)

L’artista Carlos 
Pazos arrenca 
el cicle ‘Ítem 
sèries’ al Casino 
de Granollers

(Pàgina 37)

Canovelles 
posa en marxa 
una taula 
de seguretat 
ciutadana

(Pàgina 20)

El comerç  
de Granollers, 
a debat: “Què 
serà del nostre 
‘Main Street’?”

(Pàgines 28 i 29)

u A hores d’ara, l’hospital granollerí 
té 20 UCI, 10 per a Covid  
i 10 per a la resta de patologies 

u El risc de rebrot al Vallès Oriental 
marca un rècord màxim des  
de l’inici de la pandèmia al març 

u Hostaleria, hotels i comerciants 
tremolen per l’impacte de les noves 
restriccions de la Generalitat

Almenys 15 dies sense bars
 (Pàgines 2 a 6 i editorial) A la imatge, taules i cadires de la terrassa d’un establiment d’hostaleria al parc de les Pruneres de Mollet del Vallès


