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L’Institut Català de la Salut 
(ICS) està posant la dosi 
addicional de la vacuna 
contra la Covid a unes 
3.000 persones que viuen 
a residències de gent gran 
o fan estades en centres 
de dia vinculats a aquests 
centres del Vallès Orien-
tal. L’ICS treballa perquè 
aquesta mateixa setmana el 
col·lectiu tingui el vaccí de 
recordatori. La dosi s’està 
inoculant a persones que 
ja fa més de sis mesos que 
tenen la pauta completa.

La tercera 
dosi de la 
vacuna de 
la Covid  
ja és aquí

Pagesos de Caldes 
posen en dubte l’equip que 
arranja les hortes que van 
patir un vessament de fuel

La indústria Delta Tecnic 
mantindrà la producció 
a Sant Celoni i hi preveu 
noves inversions

Els nous contractes de 
lloguer a Mollet, Cardedeu 
i la Garriga, regulats  
per llei amb preus màxims

(Pàgina 27)(Pàgina 16)(Pàgina 7)

L’esclat d’excursionistes, alguns de poc preparats, ha doblat les emergències en una dècada

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

(Pàgines 4 i 5) Manuel Cid, de 83 anys, rep la tercera dosi de la vacuna a la residència Pedra Serrada de Parets

Baix Montseny
(Pàgines 49 a 52)

Els Bombers porten 50 rescats 
de muntanya al Vallès Oriental 
en només nou mesos (Pàgines 2 i 3 i editorial)

Reclamen no perdre trens
Una cinquantena de persones es van concentrar a l’estació de 
la Garriga aquest dijous contra la retallada de sis trens diaris 
de Renfe, causada per les obres de desdoblament de la R3.

(Pàgina 13) Els concentrats, aquest dijous a la tarda
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A un pas de campió del món
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor Àlex Palou es pot con-
vertir en el primer pilot de l’Estat a guanyar les IndyCar Seri-
es aquest diumenge. En tindrà prou sent l’11è de la cursa.

(Pàgina 47) Palou, a la darrera cursa disputada
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Mayoral, al 
ple de l’estat 
de la ciutat: 
“Cedirem 
solars per fer 
140 habitatges 
de lloguer”

(Pàgina 9)

Territori busca 
empresa per fer 
el nou enllaç 
de la Mango 
amb la C-17

(Pàgina 14)

L’entrenador 
de l’Esport 
Club dimiteix 
de manera 
fulminant

(Pàgina 46)


