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Els joves migrants marxen  
de la nau on vivien a Canovelles
La majoria de nois sense sostre s’han reallotjat a Barcelona, però alguns han dormit al carrer

(Pàgina 5)

L’emblemàtic 
establiment  
de Can Tomeu,  
a Martorelles, 
es traspassa

(Pàgina 26)

Un ferit crític 
en una topada 
entre tres 
motos a la  
C-60 a la Roca

(Pàgina 6)

El KH-7, líder 
provisional 
després de 
guanyar l’Elx  
al Palau (19-18)

(Pàgina 28)

Victòria 
pels pèls de 
l’Esport Club 
al camp de 
l’Horta (3-4)

(Pàgina 29)

Concentració d’unes 200 
persones a Parets en suport 
de tres detinguts del poble 
als alderulls de Barcelona

Estabanell participa en la 
creació d’un dispositiu que 
aprofita energia sobrant  
de plaques fotovoltaiques

Les llars al Vallès 
Oriental creixeran un 
18% en 12 anys, 22.258  
habitatges més que ara

(Pàgina 17)(Pàgina 6)(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 8) Els estudiants Francesc Casarramon, Iván Jaén i Dany Malagón, creadors del Maskdetector
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Un radar de mascaretes a l’EMT
Tres alumnes de l’institut de Granollers desenvolupen amb una càmera i intel·ligència 
artificial un dispositiu que detecta si es porta mascareta i si està ben col·locada
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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

Més adopcions en pandèmia
Les protectores del Vallès Oriental registren més adopcions 
de gats i gossos durant els mesos de pandèmia. Els centres 
han hagut d’adaptar-se a les restriccions de mobilitat.

(Pàgines 10 i 11) En Plàcid, amb els seus nous amos
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Música des del terrat
Marta Shanti canta al Cultura de Bat a Bat, un cicle organit-
zat per Òmnium Cultural de Montmeló que programa actua-
cions de petit format a domicilis particulars.

(Pàgina 24) L’actuació en el terrat d’un particular
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