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L’Estat posa a concurs les obres del 
desdoblament de l’R3 per 74 milions
Es duplicarà el tram entre Parets i la Garriga i es finançarà amb els fons Next Generation (Pàgines 2 a 4)

Expectació per ‘Moebius’
La sèrie Moebius, de TV3, va emetre dilluns el darrer capí-
tol a Caldes, amb una gran expectació per la presència dels 
seus protagonistes.

(Pàgina 37) Protagonistes de la sèrie amb unes seguidores
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Cardedeu 
recordarà 
les Nits amb 
Jazz 50 anys 
després amb 
concerts, una 
exposició i un 
llibre

(Pàgines 33 a 35)

Festa major  
de Canovelles

(Pàgines 42 a 44)

Catorze municipis es 
coordinen per controlar 
la creixent població de 
senglars a la comarca

La multinacional 
Sandoz i l’Ajuntament 
de les Franqueses posen 
fi al conflicte urbanístic

Un estudi revela el 
limitat ús del català al 
sector comercial i de 
restauració de Mollet

(Pàgina 31)(Pàgina 6)(Pàgina 5)

(Pàgines 17 a 19)

Els candidats a Vallesà de l’Any

La Generalitat 
proposa retornar al 
toc de queda a 26 
municipis vallesans

El govern de la Generalitat 
ha decidit aquest dijous tor-
nar al toc de queda, d’1 de la 
matinada a 6 del matí, a 161 
municipis de Catalunya, 26 
dels quals són del Vallès Ori-
ental. Són tots els de més de 
5.000 habitants, tret de San-
ta Maria de Palautordera. 
Sí que hi ha Martorelles, 

Vallromanes i Santa Maria 
de Martorelles, per la seva 
proximitat a municipis més 
grans amb una alta incidèn-
cia de la pandèmia. Men-
trestant, els tres hospitals 
de la comarca han duplicat 
en la darrera setmana el 
nombre de persones ingres-
sades.

(Pàgines 14 a 16)


