
Veïns de Bellavista, a les 
Franqueses, es mobilit-
zen per evitar l’anunciat 
tancament de l’oficina del 
BBVA, a la cantonada de 
la plaça Espanya i el car-
rer Barcelona. Desenes de 
persones es van concentrar 
per protestar a les portes 
del banc aquest dijous. 
Defensen que el barri no es 
pot quedar sense l’última 
oficina bancària perquè hi 
viu molta gent gran, que té 
problemes per desplaçar-se 
o fer servir la banca digital.

En peu de 
guerra per 
no perdre 
l’oficina 
d’un banc

648 678 819
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Europa intervé en el litigi  
per l’ús del nom entre la 
DO Champagne i la cadena 
de bars Champanillo

La multinacional irlandesa 
Kingspan compra la nau a 
Canovelles de Luxiona, en 
procés d’acomiadar personal

La por de la Covid frena 
la reserva d’autocars 
de l’ANC per acudir a la 
manifestació de la Diada

(Pàgina 36)(Pàgina 35)(Pàgines 14 i 15)

L’activitat quirúrgica a l’Hospital de Granollers és, a hores d’ara, un 40% inferior al que seria habitual
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(Pàgines 10 i 11) Veïns de Bellavista es van manifestar aquest dijous davant de la sucursal del BBVA entre la plaça Espanya i el carrer Barcelona

El patinador 
Pau Garcia, de 
Parets, campió 
d’Europa

Festa major  
de Sant Feliu

(Pàgina 41)

(Pàgina 46)

La normalitat assistencial als hospitals 
trigarà temps a recuperar-se, encara 
que es deixi enrere la cinquena onada

(Pàgines 2 i 3)

Víctima de l’homofòbia
En Julian, de 24 anys, va patir una agressió homòfoba a Sant 
Celoni el passat cap de setmana de festa major. Una vintena 
de joves li van clavar cops al crit de “maricón de merda”.

(Pàgina 18 i editorial) En Julian, a Sant Celoni
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La Fira del Rellotge fa 25 anys
Una trentena d’expositors procedents d’arreu del país parti-
ciparan aquest cap de setmana en la Fira del Rellotge de Sant 
Feliu de Codines, que enguany celebra el 25è aniversari.

(Pàgina 42) Darrers preparatius a Sant Feliu de Codines
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