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L’Hospital de Granollers ha aturat
les cirurgies no urgents per fer
front a la cinquena onada de Covid
(Pàgina 5)

Crida perquè la gent faci servir la mascareta i es vacuni: “Els sanitaris sols no podem resoldre la pandèmia”

FERRAN POLO

Un any després
de plantar-lo, el
radar de Figaró
no va perquè no
li arriba la llum

(Pàgina 6) Dos agents dels Mossos d’Esquadra a la recepció del càmping El Pasqualet de Caldes, aquest dijous

Allà on calgui contra els contagis
Els Mossos fan prevenció de les mesures anti-Covid-19 als 11 càmpings del Vallès Oriental

(Pàgina 4)

(Pàgines 8 i 9)

L’Ametlla, Bigues, Lliçà
d’Amunt i Santa Eulàlia
surten de la llista del toc de
queda i Sant Feliu hi torna
(Pàgina 40)

Inici de curs
per al Fraikin
i el KH-7
(Pàgina 33)

Festa major
de Cardedeu
Recordatori als lectors

EL 9 NOU
no té edició
de dilluns fins
al 30 d’agost

Suspensió de llicències
a Cardedeu, les Franqueses
i Sant Antoni per aturar
els projectes de parcs solars

(Pàgina 23)

Les Franqueses aprova
el conveni amb Sandoz
que afavorirà les empreses
que hi ha ara al sector N

(Pàgines 2 i 3) Operaris fan treballs forestals a Cànoves i Samalús aquest dimecres

(Pàgina 9)

Sant Celoni
apuja el rebut
de l’aigua a
les empreses
el 10,8%

Punts clau
per fer gestió
forestal que
eviti incendis
Els Bombers i la Diputació
treballen per definir punts
clau on es faci explotació
forestal per evitar grans
incendis. De moment, ja
n’hi ha de concretats una
cinquantena a la Serralada
Litoral, de Martorelles a
Sant Celoni, i a Aiguafreda
i Tagamanent, al Parc Natural del Montseny.

(Pàgina 39)

JOSEP CUCH

(Pàgina 7)

Ïu Net, or i
Guirado, plata
al Campionat
del Món de
Skyrunning

