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Una trentena de vallesans 
han estat encausats en 
relació amb l’1 d’octubre
Unes vint persones encara tenen judicis pendents per les mobilitzacions (Pàg. 2 a 4)
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(Pàgines 5 a 7) Membres de les associacions de veïns de Plana Lledó, Can Borrell i Santa Rosa al parc dels Colors

Vint anys del parc dels Colors
L’obra del prestigiós Enric Miralles encara aixeca elogis i crítiques a Mollet

Salut vacuna 
850 persones 
a Sant Celoni 
sense cita 
prèvia

(Pàgina 10)

Fontcuberta 
dedica un 
mural gegant 
als que van 
lluitar contra 
la pandèmia

(Pàgina 23)

El 13 de juliol de 2001, fa vint anys, 
es va inaugurar el parc dels Colors de 
Mollet, un gran espai de més de 30.000 
metres quadrats entre els barris de 

Plana Lledó, Can Borrell i Santa Rosa. 
És obra del prestigiós arquitecte Enric 
Miralles, que havia mort just un any 
abans. Dues dècades més tard, el parc, 

que ha rebut diversos reconeixements 
en forma de premis, encara no deixa 
indiferent ningú i menys les persones 
que el viuen cada dia.

(Pàgina 27) Un moment de l’espectacle Concertàrium, que es va fer dissabte a la nit
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L’Escaldàrium s’ha impo-
sat a la pandèmia amb un 
format adaptat a les restric-
cions sanitàries i amb un 
espectacle, el Concertàri-
um, que ha tingut la música 
com a gran protagonista. 
L’altre eix de la festa han 
estat les bruixes, a les quals 
s’ha dedicat una obra tea-
tral i el nom d’un carrer.

Sense foc ni 
aigua, però 
Caldes viu 
l’Escaldàrium

(Pàgines 8 i 9)

El Homrani: 
“Seria un 
error garrafal 
abandonar el 
diàleg”

(Pàgina 18)

Una vintena 
de productors 
de proximitat, 
a la xarxa 
Km0


