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Manifest de les 
escoles de les 
Franqueses a 
favor del model 
lingüístic

(Pàgina 14)
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L’exalcalde Josep Pujadas 
ha desestimat participar 
en el procés electoral del 
BM Granollers i deixarà la 
presidència després de 10 
anys. Només s’ha presentat 
una candidatura i Alfred 
Serra es perfila com a nou 
president.

Pujadas plega 
i Alfred Serra 
es perfila com 
a president del 
BM Granollers

(Pàgina 39 i editorial) Pujadas durant la roda de premsa d’aquest dimecres al Palau

El Vallès Oriental suma més 
de 4.600 nous contagis  
de covid en una setmana
Els nombre de persones ingressades als hospitals augmenta un 53%

(Pàgines 6 a 10)
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(Pàgines 2 a 4) Membres de l’associació Granollers Pedala que fomenta l’ús de la bicicleta 

Creix l’economia social
Al Vallès Oriental hi ha més de mig centenar de cooperatives, fundacions i altres entitats

Veïns de la 
Roca, farts 
de suportar la 
presència dels 
senglars a 
tocar de casa

(Pàgina 11)

De Montornès al Dakar
El Dakar, que comença aquest dissabte, tindrà una dotzena 
de participants vallesans. Iona Hernández, de Montornès, 
s’estrena com a mecànica en el primer equip de dones.

(Pàgines 40 I 41) Iona Hernández, mecànica al Dakar
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Segons les dades de l’Ateneu Coope-
ratiu del Vallès Oriental, el nombre 
d’iniciatives de l’anomenada economia 
social i solidària no para de créixer. 

L’entitat diu que sol acompanyar una 
trentena de projectes cada any i que es 
constitueixen mitja dotzena de coope-
ratives. Els àmbits d’activitat són diver-

sos i poden anar des de les agrupacions 
de consumidors a l’impuls de l’activitat 
cultural, l’habitatge, l’ensenyament, la 
restauració o el turisme.

Sa i estalvi 
l’avi que 
s’havia perdut 
a Granollers

(Pàgina 15)

Investiguen 
l’incendi  
d’un cotxe 
dels Mossos

(Pàgina 18)

Bike24 
centrarà la 
logística a 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 27)


