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El Fraikin, 
tercer 
després  
de la victòria 
a Osca

(Pàgina 26)

Problemes 
per rebre 
el correu a 
la Batllòria, 
Campins i 
Vallgorguina

(Pàgina 5)

Enderroquen la 
històrica tèxtil 
Viuda Sauquet, 
de Granollers

(Pàgina 4)

Començar de nou
Malgrat la coronacrisi, un total de 16 negocis que haurien 
tancat a la comarca han tingut continuïtat gràcies al servei 
Reempresa de la patronal Cecot i la Diputació. Javier Cabre-
ra, de Mollet, va obrir un bar a Granollers.

(Pàgina 17) Javier Cabrera, al bar La Contonada
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Més de 80 locals comercials i 
oficines de Granollers i Mollet 
s’han reconvertit en habitatges 
Canvis normatius han permès recuperar espais buits al nucli urbà
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Una quinzena de productors agra-
ris han participat en la fira Lliga’t a 
la Terra i el Mercat del Planter, a la 
Fàbrica de Santa Eulàlia, que els dona 
l’oportunitat de vendre directament 

als consumidors, sense intermediaris. 
Tot i les limitacions per la pandèmia, la 
fira ha tornat a posar de relleu el valor 
dels productes de proximitat, especial-
ment d’horta, però també altres, com 

formatges i embotits. A la mateixa fira, 
Llavors Orientals ha repartit més de 
6.000 plançons de tomaqueres. I s’ha 
presentat l’associació de productors del 
Vallès Oriental Agromosaic.

El valor del producte de proximitat

(Pàgina 24) Una de les parades de la fira Lliga’t a la Terra, aquest dissabte al matí a La Fàbrica de Santa Eulàlia

La fira Lliga’t a la Terra i el Mercat del Planter reuneixen 15 productors a Santa Eulàlia

Bojos pels vinils
Un cop al mes, la Fira del Disc, a la plaça Perpinyà de 
Granollers, és el punt de trobada dels aficionats als discos 
de vinil. Tomàs López i Àngel Querol són dos dels paradistes 
habituals des de fa anys.

(Pàgina 25) Tomàs López, a l’esquerra i Àngel Querol
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Saiz Meneses, 
arquebisbe  
de Sevilla

(Pàgina 9)

Cau una banda 
que robava 
amb el mètode 
del butró

(Pàgina 12)

(Pàgines 2 i 3)


