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Els ajuntaments vallesans
redueixen l’endeutament
un 40% en deu anys
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El deute global passa de 242 milions a 147, segons dades del Ministeri d’Hisenda

Cordero: “S’ha
de recuperar
el consens
al Consell
Comarcal”

(Pàgina 10) Una patrulla de la Policia Local fa seguiment del compliment del toc de queda aquest dissabte a la Garriga

(Pàgina 8)

Vallromanes
demana la
dimissió
del regidor
condemnat

JULIÁN VÁZQUEZ

(Pàgina 14)

Carrers buits pel toc de queda

(Pàgina 18)

Cinc empreses
vallesanes reben
suport per
expandir-se tot
i la pandèmia

El confinament nocturn és respectat als 26 municipis vallesans afectats per la mesura
Els carrers de les 26 poblacions on s’ha
recuperat el toc de queda nocturn s’han
tornat a buidar aquest cap de setmana.
Després que el Tribunal Superior de

Justícia avalés la mesura que havia
decretat el govern català, el toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada va
entrar en vigor ja des de divendres. Les

(Pàgines 2 i 3) Un dels beneficiaris del projecte Singulars

Un detingut a
Granollers per
enganyar dones
per treballar
d’acompanyants

dues primeres nits no es van produir
incidents. A Granollers s’ha detectat un
increment de les queixes pels sorolls
nocturns en domicilis particulars.

(Pàgina 25) Els caps de colla pengen cartells de la festa

(Pàgina 29)

GRISELDA ESCRIGAS

GRISELDA ESCRIGAS

El nedador de
Parets Miguel
Luque accedeix
als seus sisens
Paralímpics

Noves oportunitats laborals

Festa major adaptada

El projecte Singulars ha permès reorientar la vida laboral
o acadèmica de 176 joves al Vallès Oriental. Fins a 139
d’aquests usuaris han trobat feina a través de la iniciativa.

Una seixantena d’actes compondran el programa de la festa
major de Granollers del 21 al 28 d’agost. Serà una festa sense competició, adaptada a les circumstàncies pandèmiques.

(Pàgina 30)

Pau Garcia
guanya al seu
poble, Parets,
l’estatal de
patinatge

