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El TSJC aixeca el confinament
nocturn arreu del Vallès Oriental
El tribunal desautoritza la Generalitat, que volia sis municipis a la comarca amb toc de queda
(Pàgines 2 a 5)

(Pàgina 6 i editorial)

(Pàgines 30 a 44) Jennifer Moreno, cap de colla dels Blaus, i Xavi Raich, cap de colla dels Blancs, a Roca Umbert

Santa Maria
de Gallecs,
la ciutat que
mai no va ser,
fa 50 anys
Mor Francesc
Catarineu,
l’antic rector
de Cardedeu
i Cànoves

TONI TORRILLAS

(Pàgina 12)

Tornarà a sonar ‘La Guimbada’!
Granollers es penja els mocadors blancs i blaus de festa major amb precaucions pel virus

(Pàgina 7)

(Pàgina 8)

L’Hospital de Granollers
té disponibles centenars
de dosis de Janssen per
vacunar sense cita prèvia
(Pàgina 55)

(Pàgina 24)

Granera ha de demanar
aigua en camions-cisterna
després que la sequera li
hagi esgotat els dos pous

(Pàgina 25) Enric Gil, del Celler de Can Roda

Els picapedrers Granits
Barbany reorienten la
seva activitat per l’aturada
d’obres a la Sagrada Família

(Pàgines 52 i 53) Miguel Luque, al CN Les Franqueses

40 quilòmetres
nedant al mar
contra l’ELA

TONI TORRILLAS

Festa major
de l’Ametlla
Recordatori als lectors

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

TONI CANYAMERAS

(Pàgina 45)

La verema pinta molt bé

“Vull una altra medalla”

Els productors del Vallès Oriental han començat la verema
i confien que superaran els rendiments del 2020. Amb la
sequera actual, la campanya s’enllestirà del tot al setembre.

El nedador de Parets Miguel Luque perseguirà a Tòquio el
seu setè metall als seus sisens Jocs Paralímpics. Luque ho té
clar: “La motivació per superar-me no se m’acaba.”

