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El 2021 marca rècords 
de sequera en dècades a 
Caldes, la Garriga, la Roca, 
Tagamanent i Vilanova

El projecte de la nova 
estació de tren de Parets 
permetrà cobrir 106 
metres de la línia R3

Detingut un home per ferir 
dues persones amb arma 
blanca en una baralla a  
la plaça de la Vila de Parets

(Pàgina 17)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 15)
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La Mitja 
escurça el 
topall d’inscrits 
fins a 4.000 
corredors

(Pàgina 39)

L’OnCodines 
Trail s’acosta 
a l’objectiu 
dels 100 equips 
participants

(Pàgina 39)

Dues morts més a Mauthausen
Una nova recerca històrica permet identificar dos veïns més 
de la Garriga que van perdre la vida al camp de concentració 
nazi de Mauthausen: els germans José i Miguel Azuaga.

(Pàgines 4 i 5) Els garriguencs José i Miguel Azuaga

Un any més amb el retaule
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Museu 
de Granollers acorden la pròrroga d’un any més de l’exposi-
ció amb el retaule gòtic de Sant Esteve, del segle XVI.

(Pàgina 31) Dues de les 11 taules de l’exposició
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Només a l’1% 
dels vallesans 
amb covid els 
cal a hores 
d’ara l’ingrés  
a l’hospital

(Pàgines 8 a 10)

Una fuita deixa més de 40 
hores sense aigua els barris 
de Can Gili i la Terra Alta, 
a Granollers. Va passar la 
matinada de dilluns en 
trencar-se una canonada. 
L’avaria estava situada a 
quatre metres de fondària, 
prop de les vies del tren que 
hi passen. Ha afectat uns 
500 abonats d’Agbar.

Quaranta 
hores sense 
aigua per 
una avaria 
a Can Gili 
i la Terra 
Alta 

Granollers crea 300 places més 
de zona verda per assegurar 
aparcament gratuït als veïns
Hi seran a Primer de Maig i al passeig de la Muntanya a partir del març (Pàgina 13)

(Pàgina 6) Una veïna omple la garrafa d’un dels dipòsits que es van habilitar a diversos punts dels dos barris de Granollers afectats per l’avaria


