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Almenys 26 persones afectades 
per un brot de legionel·losi 
a Montmeló i Montornès 
Setze han necessitat ingrés hospitalari, dels quals cinc eren dijous a l’UCI de l’Hospital de Granollers

(Pàgina 5)

Fenoplàstica 
instal·la a 
Palautordera 
la divisió  
de ventiladors

(Pàgina 31)
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L’Escola Pia de Granollers 
té 226 alumnes confinats 
des d’aquest dijous al 
migdia a causa d’un brot 
de Covid detectat en un 
dels grups del cicle mitjà 
de Primària. Als centres 
educatius de la comarca, 
hi ha uns 500 alumnes més 
confinats per precaució.

Prop de 230 
alumnes 
de l’Escola Pia 
de Granollers 
confinats

(Pàgina 13)

Recam Làser adquireix les 
instal·lacions que havia ocu-
pat la Torras, una històrica 
empresa tèxtil de Caldes 
que no va superar, per dos 
cops, un procés de concurs 
de creditors. El fabricant de 
peces de planxisteria amb 
tall per làser guanya 5.000 
metres quadrats.

Recam Làser 
ha comprat 
les naus 
de Torras 
a Caldes

(Pàgina 27) Les instal·lacions al polígon La Borda ja mostren la marca del nou amo

Les entitats del Banc 
dels Aliments alerten 
de l’augment de persones 
que els demana ajuda

Granollers aprova 
un pressupost amb prop 
de 97 milions, el més alt 
de la darrera dècada

Un jove de Santa Eulàlia, 
condemnat a un any 
i deu mesos per l’acampada 
a la plaça Universitat

(Pàgines 8 i 9)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 6)
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(Pàgina 4) La plaça de la Malagarba, aquest dijous al matí, després d’haver-s’hi podat els arbres

Per una Malagarba més segura
Les Franqueses tancarà aquesta plaça de forma imminent per evitar el tràfic de drogues

Un operari 
mor atrapat 
a la premsa 
d’una empresa 
de Granollers

(Pàgina 20)

Lliurament a l’interior

Suplement especial

El tancament 
del BBVA 
de Bellavista 
arriba 
al Congrés

(Pàgina 18)


