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El Departament de Salut 
preveu completar la vacu-
nació de tots els residents i 
sanitaris de les residències 
per a gent gran del Vallès 
Oriental en unes dues set-
manes. La distribució dels 
vaccins ha arrencat amb 
força des de dijous passat 
arreu de la comarca.

Interns i 
sanitaris de 
residències, 
vacunats  
en 15 dies
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L’alentiment per la crisi 
sanitària empeny la 
contractació a un descens 
del 25% al Vallès Oriental

Seleccionen Reciclajes San 
Adrián, de Sant Fost, per a 
un projecte que reaprofita 
vidre de residus incinerats

Les restriccions  
pel coronavirus posen en 
risc allotjaments rurals i 
restaurants del Montseny

(Pàgina 18)(Pàgina 17)(Pàgines 4 i 5)

Granollers i Mollet han mediat 
en uns 200 casos de desnonament 
des del primer estat d’alarma
Els Ajuntaments temen que el pitjor per l’efecte de la Covid encara ha d’arribar

(Pàgines 2 i 3)

Localitzen  
a Bigues  
el laboratori 
d’uns narcos 
de drogues 
sintètiques

(Pàgina 11)

La borrasca Filomena 
només va descarregar neu 
a les zones més altes del 
Vallès Oriental aquest cap 
de setmana. Al Montseny, 
només se’n va registrar a 
partir de 800 metres. Diu-
menge, els Mossos van fer 
un control a Campins per 
evitar l’afluència de curio-
sos de fora del municipi.

‘Filomena’ 
respecta 
el Vallès 
Oriental 
i només 
se sent al 
Montseny
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(Pàgina 12) La pedrera del Samon, aquest dissabte a 900 metres d’altitud, a Sant Pere de Vilamajor, forma part del Parc Natural del Montseny

Lliçà d’Amunt 
podrà oferir 
grups de 
Secundària  
a Palaudàries

(Pàgina 9)

Sant Celoni 
repassa en 
un llibre la 
història local 
de deu segles

(Pàgina 19)

Carles Canet 
projecta el seu 
documental 
‘Les 7 caixes’ 
al cine Edison

(Pàgina 24)

El CH Caldes, 
equip de Copa 
amb la victòria  
de lliga contra 
el Vendrell

(Pàgina 27)

(Pàgines 6 i 7) Carolina Serra, de 83 anys, vacunant-se a la residència Adolfo Montañá


