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La comarca registra la dada 
de vacunació més baixa 
des del març, només 8.473 
dosis injectades en set dies

L’Aliança de Lliçà 
d’Amunt busca 12.000 
euros per fer obres que 
n’evitin el tancament

Cada vallesà va generar  
18 quilos més de residus 
de mitjana anual al 2020 
a causa del confinament

(Pàgina 34)(Pàgines 12 i 13 i editorial)(Pàgines 2 i 3)

Obres als nínxols de la Doma
L’Ajuntament de la Garriga inicia la reforma de les cobertes 
i les façanes de part dels blocs de nínxols del cementiri de 
la Doma. Les obres costaran uns 200.000 euros.

(Pàgina 6) Les cobertes s’adaptaran contra les pluges
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Neix ‘El 9 Moianès’
Alcaldes i regidors dels 10 municipis del Moianès apadri-
nen la presentació d’El 9 Moianès, el nou suplement mensu-
al d’EL 9 NOU, que s’estrenarà aquest proper dilluns.

(Pàgina 9) Els participants a la presentació a Moià

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Els primers interessats visiten 
la planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt per reindustrialitzar-la
Es busca un inversor que assumeixi una part o tota la plantilla de 340 treballadors

(Pàgina 31)
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(Pàgina 8) Unes 200 persones es van manifestar en suport als encausats aquest dimecres a Mollet

Indignats amb l’Audiència
El tribunal processa per terrorisme els cinc CDR vallesans investigats en l’operació Judes

Esteve 
Plantada 
guanya el 
Premi Leveroni 
de poesia

(Pàgina 35)

La direcció de Grifols i la 
secció sindical de CCOO 
pacten els termes laborals 
per vendre la unitat d’he-
mostàsia i les condicions 
que regiran la subroga-
ció dels 25 treballadors 
d’aquesta unitat, amb l’ac-
tivitat a Parets.

Grifols pacta 
amb CCOO 
com es ven 
una unitat 
de Parets

(Pàgina 33)

Montornès 
detecta  
la revenda 
d’entrades  
de festa major

(Pàgina 16)

Vessament  
de combustible  
a una bassa de 
les Hortes de 
Baix de Caldes

(Pàgina 7)


