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Empreses 
amb història

(Pàgines 31 a 40)

La revisió dels arxius de 
l’Amical de Mauthausen 
ha elevat fins a quatre els 
garriguencs internats a 
camps nazis. Als casos cone-
guts d’Obduli García i Felip 
Codina, s’hi han afegit Abili 
i Carles Flor de Lis, pare i 
fill, amb biografies contro-
vertides abans i després de 
la Segona Guerra Mundial. 

Garriguencs 
a l’infern 
dels camps 
del nazisme

(Pàgines 19 a 22) Presoners al camp d’Ebensee, al complex de Mauthausen, el 1945

Els joves migrants acollits 
a Santa Digna, a la Torreta, 
fan passes de gegant per 
integrar-se a la comarca

La Generalitat manté  
a l’agenda la variant de 
Sant Feliu però sense data 
perquè costarà 30 milions

Granollers ha de decidir 
en tres mesos si la gestió 
de l’aigua continua sent 
privada o es municipalitza

(Pàgina 16)(Pàgines 8 i 9)(Pàgina 5)

Intervenció 
policial a 
Parets per una 
baralla entre 
grups de joves

(Pàgina 23)

L’acord entre 
la CUP i ERC 
preveu aturar 
els parcs solars 
en tràmit

(Pàgina 10)

L’Hospital 
Veterinari 
Lauro ultima 
el seu trasllat a  
les Franqueses

(Pàgina 43)

Coca-Cola  
a Martorelles 
ha doblat  
la producció 
en 15 anys

(Pàgina 44)

La Garriga 
celebrarà 
Corpus amb 
una única gran 
catifa a la plaça

(Pàgina 50)

El Circuit 
confia a retenir 
la fórmula 1  
i a no pagar  
el cànon

(Pàgina 53)
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(Pàgina 45)

Caldes mima  
el patrimoni 
històric

Les persones amb renda 
mínima pugen un 32% durant 
el 2020 al Vallès Oriental
La diferència entre 2018 i 2019 no va arribar a un 5%, segons el Consell Comarcal
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(Pàgina 7)

Margarita Pérez Fajardo, 
veïna de Sant Julià d’Alfou, 
a Sant Antoni de Vilamajor, 
ha hagut d’esperar a 102 
anys per saber què se n’ha-
via fet de les restes mortals 
del seu germà Josep, que 
va morir a 21 anys durant 
la Guerra Civil, lluitant a 
l’exèrcit de la República. 
El Departament de Justícia 
li ha comunicat a ella i a 
la seva neboda, Maria Rey 
Pérez, que s’han localitzat 
les restes d’en Josep a la 
fossa del Soleràs, a les Gar-
rigues, juntament amb les 
d’un altre soldat. Aquesta 
fossa, situada al cementiri 
vell del poble, és la més 
gran de Catalunya pel nom-

bre de persones enterrades. 
L’expedient de Josep Pérez 
Fajardo figurava al Cost 
humà de la Guerra Civil, la 
base de dades que fa servir 
la Generalitat sobre les víc-
times del conflicte. Gràcies 
a les mostres d’ADN que va 
donar la seva germana Mar-
garita s’ha pogut certificar 
la identitat de les restes. 
La família les recuperarà 
aquest 7 de maig i preveu 
dipositar-les al cementiri de 
Montjuïc, on hi ha enterrats 
els seus avis i el seu pare. A 
hores d’ara, prop d’un cen-
tenar de vallesans busquen 
familiars desapareguts grà-
cies al programa d’identifi-
cació genètica.

Recupera les restes  
del seu germà mort a la 
guerra gràcies a l’ADN

(Pàgines 2 i 3) Joan Pérez Fajardo, germà de Margarita, veïna de Vilamajor, va morir el 1938 al Soleràs


